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নল-দমযন্তী। 
১১৫৯৭৮)৩৬, ১০ 

ওীঞহম অজ? 
তি নি ইক 

হরর 

প্রথম গভাঙ্ক। 
শট 2 

উপবন। 

নগ ও বিদূধক। 

নল। মথা, হের বন উপবনগম, 
নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী 

বছে বাষু ধীরি ধীরি মকরন বহি”, 

দোলে ফুল মোহাগ-পরশে) 

রস কুন্ধুমে রদায় খযির মন) 
তাঁছে কুছুতান মত্ত।করে প্রাণ; 

রম্য স্থান হেথা--ক্ষণ করহ বিআম, 

সখা,।সথা-- 



বিদু। কারে কহ মহারাঁজ ? 

যে হিড়িক টান 
সথা তব করেছে পয়ান) : 
আর কোথা পাইবে সারে? 

বাবা! রথ চলে এত বেগে 1 

দিব্য করি।-ক্ুধায় যদ্যপি মরি, 
আর মিষ্াম্স অদূরে থাকে, 
তবু তব রথে না যাব কখন। 

আর কারে বলি? 

রাজার পিষ্লীত কিছু ভূতুড়ে ধেতের) 
বন গেলে পিরীত ঝাঁপিয়ে ওঠে। 
তাল, মহারাজ, 

কখন” কি রিনি গিরীত? 
দেখি নি ত এ বেওর ঢউ.! 

নল। বর্ধার, দেখ কি অতুল শোতা; 

চিনিয়াছ মিষ্টান্ন কেবল! 

বিদু। আর মষ্ছারাজ চিনেছেন নব খাস। 
নল। (স্বগত) তর তর পত্র বথা গ্রভাত-নমীরে 

প্রাণ কাপে নিরন্তর) 
দু'থহুখমাধো আশা দোলায় আমায়। 

আরে মন রত্ব কার করে আশা? 

ত্রিতৃবন রত্ব করে আকিঞ্চন। 

য়ে যাব*-ল্জা পাই গাব 



ে  নল-ঃয়ন্তী | 
সপ 

বারেক দেখিব, 

নয়নে শ্রবণে বিবাদ ঘুচাব। 

এ জীবনে কি বা পাব? 

দেখিব সে কল্পনা-প্রাতিম! ! 

হায়! 

কেন মনে হয় সে আমায় ভাল বাগে? 

বিদু। মহারাজ ভাগ্াও আমায়? 

ঠেকিয়ঃছ পিরীতের দায়! 

জানি আমি- আমার” ত গেছে দিন। 

নল। দেখ সথা!-ব্যাকুল ভ্রমর 
গুঞ্তরি' জানায় গনোজালা; 

মুদিত নলিনী ফিরে নহি চাহে আর ; 

এ কি-_এ কি কঠিন ব্যাতার ! 

দেখ খা, নিরাশার ভ্রমরা ফিরিল! 

বিদু। এই টুকু নূতন কেবল! 

আমি যবে ত্রান্মণীরে দেখি 

এী কড়া শ্বাস, & রূপ উপর চা্টনি_- 

মিষ্টান পাইলে 
হয় তব| রয়ে গেল গোটা দুই ! 

কিন্ত, 

ভ্রমর এল কি গেল কখন” দেখি নি। 

মহারাজ, কেঁদে ফেল; 



8 নল-দময়স্তী | 

আমি ব্রাঙ্গণীকে দেখে কেঁদে ভবে বাঁচি, 

তবে ক্ষুধা হন | | 

নল। সখা, সষ্ত্য কহি__ 
নলরাজা নটি আমি আর; 

ছি ছি কত করি, মন বুঝাইত্ে নারি; 
রাজ্য ধন মাম নাহি চাহে প্রাণ) 
ক্ষত্রিয়ের গণের সুসার 

বীর্য্য বল কাজ নাই আর; 

প্রাণ তৃষিত আমার-. 

দাবানল দহে সদা। 

সে গ্রমদা আমারে কি চাবে? 

সে রতন ত্রিতুবন করে আকিঞ্চন;__ 

কোন. গুণে পাব তারে? 

যাব-যাৰ স্বরে ১-- 

আর লাজে বাঁধে কিবা? 

বিদু। কোথা বাঁও? একে ঘোর সন্ধা 
তায় এই সোক্নন্ত বয়সে, রাজা,__ 
তায় পিগীত সা্গেমে ! 

একা! কেন ঘাট বসে খাবে জল? 
মহারাজ, চল বিল করন।; 

জান ত মৃগয়। ক'রে 

বনে মিষ্টান্ন ন মেলে; চ 

যত দুর পদ্মেরাউীটায় হয়! 



নল-দময়স্তী। 

নলল। দেখ সখা, কিবা দীপ্চি অকম্ম(ৎ_- 

খোলে জলে মুদিত নলিনী ! 

পদ্ম হইতে দেবব।লাগণের আবির্ভাব ও গীত। 

ইমন. বেহাঁগ--একতাল! । 

হায় রেহায়! প্রেমিক যে জন 

সে কেন চায় ভালবাস! ? 

দিলে নিলে, বদল পেলে 

ফুরিয়ে গেল প্রেমপিয়াস| ! 

প্রেমে চায় ভালবাসি, | 

পরাঁৰ না, পর্ব ফাঁসী 

চায় না প্রেম কেনা বেচা 

ভালবেসে পুরায় আশা। 

নল। (ম্বগত) সত্য, কেন প্রাণ চাহে 'বনিময় 

সঙ্গীতের ছলে 

দেববাল! দেন উপদেশ | 

আশ! নাচায় কাদায়; 

আর ছলনায় ভূলিব না)-_ 

আশ! দিব বিসর্জন । 

: পরি প্রেম-কাসী হইব মন্ন্যামী; 
ভালবেসে আশা মিটাইব। 
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৬ নল-দময়ফ্টী। 

দেববালাগণের স্বীত। 

মিন্ধুড়া খাম্বাজ--একতাল! | 

প্রাণে যার সয় না ব্যথা, 
সেঁ কেন কর প্রেমের কথা? 

ধোঁমে দিন যাবে কদে__ 
প্রেমিক যে জন সে ত জানে; 

গ্রাঁণ দিতে ঘে জানে পরে, 
বি্ছদের তয় সে কি করে ? 

বিউচ্ছদে অবিচ্ছেদে_ 

হ্বদয় চাদে হেরে ধ্যানে! 

থে আপনা হারে, চায় মে কারে? 
সাধের বাসী খুলতে নারে ! 
গ্রাণ মজে প্রাণ দিয়ে পৃজে, 

| ব্যথা (ক তার থাকে প্রাণে ? 

(জলমগ্র হওন। ) 

নল। (স্বগ্) সত্য, আমি ভালবাসি) । 

আমি প্রাণ দিছি তারে; 

তবে, দান কেন চাই প্রতিদান? 

সুস্থ হয় গণ, 

যদি আশু করি বিসর্জন। 
কিন্তু ৃ | 

মরাল-বচনৈ মনাগুনে জলে মরি! 
রে চায় শামায়_- 

ং 



নল-দময়ন্তী | ৭ 

বলে গেছে স্বর্ণ-বিহঙ্গম। 

চায় বা না চায় দেখি পরীক্ষায়। 

দেখে বাব কোন, ভাগ/ধরে 

আদরে সে রমণীরতন । 

(গ্রকাশ্তে) সখা, সখা ! একি ভাঁব তব? 

বিদু। হায়! আমি গরীব ব্রাঙ্গণ__ 

কেন ঠেকিলাম রাজার পিরীত-দাঁয় ? 

_নল। সথা, সথা ! আচ্ছন্ন কি হেতু তুমি? 

বি8। রস" তুমি মহারাজ; 

কর দেখি অঙ্গুলি দংশন, 

দম। ধরে গেছে হুকে। 

বাবা ছু ছবার ! 

মহারাজ, তোমার এ প্রেমের হিড়িকে 

যে কাকুর প্রাণ বাচে, এমন ত 

বোধ হয় ন1। 

ঘরে বসে কোথ পেলে রাক্ষুসে গ্রণয় ? 

রাক্ষমী নিশ্চয় ! 

বনে একা পেলে ভুলিয়ে নিরে বাঁয়। 

নল। সথা! 

অন্ুমানে জ্ঞান হয় দেবকন্তাগণ। 

বিদু(। তোমার প্রেমের চোটে 
পদ্ম ফেটে দেব কণ্তাগণ এল” বনে ! 

নিশ্চয় রাক্ষণী, ইচ্ছা! যদি,রচ রাজা; 
২ . 



নল-দময়স্তী | 

আমি--পৌঁদা ত্রাঙ্গণের ফেলে 

তর! সাঁঞ্ে হেতা নাহি ব। 

নল। যাঁও সখা, কহ গিয়ে শারথিরে-- 

অশ্বগণে দে তৃণ পানী; 

এ কাননে করিব বিশ্রাম আজি। 
বিদু। রাজা প্লাজড়ার খেলা. 

পালা বাস্ণ, পালা। 

(প্রস্থান )। 

(ইন্দ্র, বরুণ, যম ও অগ্নির প্রবেশ ) 

ইন্দ্র। জয় হ*ক্ মহারাজ। 

নল। তেজঃ£&ুপ্ মুরতি জুন্দর__ 

পুরুষ-প্রবর, 

কেবা তুস্ি মম্তাষ কাননে? 

পরিচয় দঁহ'মোরে, 

কহ মহাল্্ন ! কিবা প্রয়োজন 
সাধিবে তোমার দাস? 

ইন্র। শুন মহামতি ! আমি দেবরাজ) 
মায়াবন করিয়া সৃজন 
আসিয়াঙ্ছি ধরামাঝে ! 

নল। সফল জনম মম, 
বহু পুণ্যে পাইলাম দরশন | 



নল-দময়স্তী | 

ইন্্র। আসিয়াছি বড় আশে তব পাশে, 

কর সত্য, ওহে সত্যবান্,-- 

কূপাবান্ হবে মম প্রতি ? 
নল। মিনতি কি হেতু, দেব! আল্ঞাবাহী দাসে 

যেবা আজ্ঞা হয়, 

গ্রাণপণে সাধিব নিশ্চয়) 

দেবরাজ ! আদেশ কিন্করে। 

ইন্ত্র। যার তরে যাও শ্বয়ন্বরে, 
তারে ছেরে মদনে পীড়িত মম গ্রাণ! 

ছেরি' সে রূপ-মাধুরী 

ধৈর্য্য ন! ধরিতে পারি; 

ইন্তত্ব যদি মমঞায় 
ক্ষতি নাহি তায়--. 

ধরি নর কাঁয় রহি তারে লয়ে সুখে! 

কিন্ত, স্থুলোচন! তোম! বিনা 

অন্ঠ জনে না হেরে নয়ন-কোণে। 

হংস-মুখে তব বার্তা শুনি! 
আছে তব ধ্যানে, -- 

নলরূপ নিয়ত নয়নে জাগে! 

তাই মহাশয়, চাই তবাশ্রয়-- 

দুত হয়েযাও তার বাসে; 

, বরিতে আমায় বুঝাঁও বালায়ঃ 

শচী হতে রাখিব আদরে, 
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বল ভারে)_স্মর-শকে জর জর তন; 

বল'_দেবরাজ কিন্কুর ছইতে চাছে। 

অগ্নি। আমি অগি, শুন হে ভূগাল, 
কি জষ্টাল করিয়াছি তাঁরে হেরে ! 

যদি ইন্ডে নাহি বরে, বল" মোর তরে, 
মননের শরে মন নিপীড়িত মম! 

ইন্র। বরণ, শমন, 
হর, আশীর্বাদ জানার রাজন্। 

আমিষ়াছে দরময়স্তী-আশে। 

আছি চারিজন__ 
যারে ইচ্ছা করুক বরণ; 

দৌত্য-কাধ্য কর মহারাজ । 

নল। গুনদেবগণ! 
দেব-কাঁর্ধ্য করিব সাধন; 

যাব আঁমি পুত হয়ে; 

কিন্তু বাঁলা রহে অস্তঃপুরে, 
সতর্ক রাহী সর্দা ফিরে) 
কি উপায়ে দেখ! পাব তার? 

ইজ। দের্মায়া ঢাকিবে তোমারে 

অদ্য খশিবে, রাঁজা। ্ 
হেথা পুনঃ দেখা পাবে মো! সবার। 

ৃ | (দেবগণের প্রস্থান। ) 
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নল। (ন্বগত) আরে, সত্যঘাতি মন! 

কেন হও বিচঞ্চল 1 
উচ্চ শিক্ষা শিখ রে হৃদয়, 

গর-সথে হতে সুখী; 

দুর্লভ রতন, 
পাঁর যদি, যত্বে কর দেবে সমর্পণ, 

বিসর্জন কর রে লালম!; 

দেবরাজ ইন্দ্র যাহে চায়, 

সে স্থুধায় নরে কোথা পায়? 

দেবাঙ্গন! মিলাইব দেব সনে; 

আরে রে অবোধ মন! যুদ্দি ভালবাস, 

স্থথে তার কি হেতু অসুখী তুমি? 
শচী সনে রবে ইন্ত্রাসনে-- 
কি হেতু অন্ুখী হও? 

ছি! ছি! ছুর্নিবার নয়নের ধার, 
(প্রশ্থান।) 



নল-দময়ন্ত্ী। 

তীয় গর্ভা্ক। 
* 

রর ০০ 

ৰ উদ্যান। 

দস্যস্তী ও সখীগণ | 

দম। হেরিগাম সুন্দর মরাল 

সরোৰরে ভাসে কুতৃইলে ; 

্র্ণ-পাঁখা হেরি মনোহর 
ধাইলাম ধরিতে সত্বর ; 

বক্রগ্রীবা মাণিক-নয়নে 
চাহিঞ্ন কাঞ্চন-বিহঙগম; 

নরল্বপ্লে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল; 
“নলগাজ পাঠাইল মোরে, 
তোর!তরে ভূপতি উদাস ! 
দমযন্ত্রী ধ্যান জ্ঞান তার)* 
সথি £ সুগ্গ্রায় কতই শুনি, 
ছ নগ্ন ভাসিল সলিলে; 

ছলে গুন; কহিল সুবর্ণ দূত,. 
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« দেহ লে! যুবতি ! বারি-বিন্দু ছুটি তোর 

যত্বে দিব নলের নিকটে)” 

উন্মত্তের প্রায়, 

লাজ খেয়ে কতই কহিন্থু, 

চাহিল অনুরী--পুত্তলীর প্রায় দিনু; 

দেখিতে দেখিতে উড়িল সে মায়াবী 

মরাল। 

বুঝি মন্সথের অনুচর পাখী ;-- 
ললনায় কাদায় মদন ! 

সথি ! সখি ! কে আগে জানিত, 

দাসী হতে চায় প্রাণ? * 

সখীগ্ঞণর গীত। 

অইং কানেড়া--পোস্তা ৷ 

প্রাণে প্রাণ পড়লো ধরা, 

বলে গেল সোণার পাখী; 
প্রেমের খেলা) প্রেমের লীলাঃ 

চখে চখে" রইল বাকী । 

নয়নকোণে চাইৰি যত, 

বাণ খাবি বাণ হাঁন্বি তত, 

নীরব প্রাণের কথা, 

আখি সনে কবে আঁখি। 

দূম। সখি, বুঝ ন! বুঝ না প্রাণের বেদনা-- 
তাই রঙ্গ কর কত! 
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প্রাণ দিছি নলে--নল মম প্রাণনাথ; 

ভেবে মরি, -- : 

স্বরে ঘি তারে নাহি হেরি। 

সখি, সত্য কি কহিল পাখী? 
সধী। সবি! সত্য মিথ্যা বুধ মনে মনে 

গদ্ম-আশৈ ভ্রমরা আপনি আসে,” 

ভূঙ্গ কেম না আসিবে তোর? 
যার তরে কাদে যার প্রাণ, 

সে কাত্বর তার তরে। 

দম। সখি; দেখ--দেখ আসিছেন নলরাজ। 

নথি এক$সছে রতন, করহু যতন, 
আমিত আপনহারঃ; 

নিত্য ছ্কেরি যে বদন ধ্যানে, 

দেখলো! নয়নে-_ 
, সম্মুখে সে নিরুপম ঠাম ! 
সখি, ধর্ন--ধর, কাপেলে! অস্তর মোর! 

ৰ (নলের প্রবেশ) 

১ম সখী । : মহাশয়! দেহ পরিচয় ;-- 
অকন্মা, 
কে তুষ্মিংউদয় দেব, রমণী-মাঝারে। 

নল। নল্নাম_-গুন, স্ুলোচনে | 
দেবরাষ্ঈ' আদেশে এসেছি, 
দেব-বংল পশিয়াছি অন্তঃপুরে ) 
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কেন রাজ বালা উতলা আমারে হেরে ? 

আমি দেব-দুত_ দান তার। 

দম।. নাথ, কি বল--কি বল? আমি দাপী, 

তৰ আশে রাখি প্রাণ | 

নল। ভড্রে, দেব-কার্ধেয মম আগমন 7 

ইন্দ্র, অগ্রি, বরুণ, শমন, 

তব প্রেম করি” আকিঞ্চন, 

পাঠাইল হেথা মোরে; 

মন চাহে যারে বর তারে, বরাননে, 

দেবের বাঞ্চিত তুমি )-- 

এ সুধাঁয় নর নহে অধিকারী ! 

দেবরাজে যদি সতি, ভজ, 

রবে শচি হতে আদরে, সুন্দরি ; 

অগ্নি বা বরুণ, যম-.. 

যারে মালা করিবে অর্পণ-- 

যতনে সে রাখবে তোমারে । 

দম। প্রভূ, কি কথা দাসীরে বল ? 

নহি দ্বিচারিণী; 

হংস-মুখে শুনি”, তব পায় দিছ প্রাণ; 

তুমি--প্রাণনাথ; 

আতিতে হে কর' না আঘাত; 

আমি নারী, বাঞ্ছ৷ করি নরে, 

ন1! চাহি অমরে 3--- 
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যদি গ্রভু নিদয় হইবে, ? 
নারী-বধ লাগিবে তোমারে । 
দেবদূত, কহ গিয়া দেবগ্ণে__ 

পিতৃদর্। গণি চারি জনে; 
যাচি ্ীটরণে-_নল স্থানী হয় মোর। 

প্রাণসর্খা, সবয়ম্বরে দিও দেখ) 

নহে, তঙ্নি ত্যজিব প্রাণ; 
নল বিন] আমি আর কার? 

তুমি হে* আমার; : 

প্রাণেশ্বর কেন ছল কর! 

ছলে গ্রত্তু, ভূলাতে নারিবে? 

স্বামি! গড়ীরে ঠেল না| পায়। 
নল। (স্বগত)আরে হীনবল প্রাণ 

নারীর ক্চনে হইতেছ বিচঞ্চ্ 
(প্রকাশে) শুন মুলোচনে ! 
যদি ভালরাস, 

ভালবাস॥ চির দ্বিন রবে; 

সপি, কার পূজা কর দেবতার, 
আপনায়দেহ বলি। 

দেব-কার্য নরে ধরে দেহ; 
দেব-কার্ষ্য আসিয়াছি, স্বদনি, 
দেব-কার্্যে যাচি জানব পাঁতি-- 
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দেবে কর দেহ-দান) 

তৰ আত্ম-বিসর্জন 

জগজ্জন করিবে কীর্তন। 

শুন, বরাননে, সুখ তুচ্ছ গণি' 

ছুঃখে সুখ শিখ মোর তরে; 

আমিও কেঁদেছি, 

কাদিয়ে শিখেছি; কেঁদে কেঁদে হব স্থুখী 

দম। প্রত, কি দিয়ে করিব দেব-পুজ1 ? 

দেহ গ্রাণ,কিছু আর নহে মোর; 

দেবগণে সান্মী করিঃ কহি-* 

সকলি হে দিয়েছি তোমায়; 

জানি নাথ, তুমি হে আমার; 

দানে তব নাহি অধিকার। 

ধর্দমপত্বী আমি তব; 

দেহ মোরে পতি পুজা-উপদেশ) 

কহ, নাথ, স্বয়স্বরে দিবে দেখ!? 

নল। দেব-দুত--দীস-কার্ষ্য-নিযুক্ত, 

কল্যাণ, 

এবে আমি নহি ত স্বাধীন ;-- 

অঙ্গীকার কেমনে করিব? 

দমন প্রভূ, ছেড়ে যাবে ভেবনা কখন; 

সতী পাঁয় পতি-দরশন-- 

দেতাব মিলার আনি?) 
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যেতে চাও, যাও. ; ০5, 

দাসী পদ কড়ন। 5 

দেবগণে গিতৃসম | 

নল। যাই) জুংলাচনে 

দেবগর্ণে দিই গিয়ে সমাচার। 

দম। দেখ দিবে ্বয়ন্ব:র ? 

নল। না! গ্বারিব দেখাদেশ বিনা 
( নলের প্রস্থান।) 

দম। দিয়েনিধি, কেন বিধি, হও প্রতিকূল? 

ছি! ছি! ধিক নারীর ভীবন ! 
সাবিত্ডেকীদিতে দিন যার) 

যারে গ্াঁণ চায়__নে আমারে ঠেলে পা 
তবু গ্রাণু | তত কাদে,তার তরে! 

আরে আরে ! এ শ্রাণের তরে, 

লজ্জাহীনা কত আর হব? 
কতই সাঁধিব 1-- 
ছি! ছিব. প্রাণ, 
বাব বার কত হবি অপমান? 

ৃ সখীগণের গীত । 
গার! বিলা-_-একতাল|। 

গে কি জানি বল, 
নারির প্রাণে সয় হে এত? 

কাদ[ব মনে করি? ছি! ছি! সখি, 
ৃ বাদি কত। 
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সাঁদ করি--গে দাধ্বে এসে, 
পাণের জালাঁয় সাধি শেষে; 

লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে, 

অপমান আর সব কত? 

(নকলের গ্রহথ।ন 1) 
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তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 
০, উন 

প্রাঙ্গণ । 

্ বিদুষক, সারখি। 

দ্ি। গুন, হে সারথি, 

রহ্ম-হত্যা যদি নাহি চাঁও-- 
যথা পাও মিষ্টান আনিয়া দাও। 
মরুভূমি বিদর্ভ নগর, 

সার! দিন কিছু খাই নাই) 

দেখ, হ'ল প্রায় হৃযের্যাদয়, 

বালাভোগ গিয়াছে চিতায়; 
ভূতে পেয়ে রাজা প্রেম খায়, 
ঝোপে বাপে রজনী কাটায়; 
আমি বধ কেমনে সামাল দিই? 
রউ,বেরঞ| পিরীত, 

দেখেছি ভ যথোচিত) ূ 
বলি, ও হে হ্যাঙ্গামে আমি ত পড়েছি) 
কবে ভোজন তুলেছি বল? 
রাজার এনয় ভ গিরীত, 
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পেতীতে পেয়েছে নিশ্চয় ) 

এ দেখ, 

ছোমোচাপ। ছম ছমে আসে রাজ ! 

(নলের প্রবেশ ) 

মহারাজ, তব পিরীতের দায়, 

ব্রাহ্মণের প্রাণ যায় !-. 

কে যেন কাহারে বলে? রা 

নল। আরে রে বাতুল, কি জানিবি, নু 
কি ৫বদন! মর্মস্থলে মোর? 

স্থত ! যাও অশ্বগণে কর গে সংযত--. 

আজি যাব নিষধ নগরে; 

' (ম্বগত ) না, নাঁ, 
যাব স্বযন্বরে, বারেক দেখিব তারে; 

( প্রকাস্তে ) রহ গ্রস্তত, সারথি, 

আজ্ঞ! মাত্র পাই যেন রথ। 
(সারখীর প্রস্থান ।) 

(স্থগিত ) আহা, সরলা ললন! ! 

দেবের ছলনা! কেমনে বুঝিবে বালা ? 

ফেলে যাব তায় ! 

প্রাণ আর ফিরিতে কি চায়? 

হায় মে আমারে চায় )-- 

আমি তার হব, 

যাৰ আমি সভামাঝে? 



হই নপ-দময়ন্তী!। 
টিসি টি 

কিস্তৃঃ র 
ছলে ডুলে, বরে যদ ন্-বেশী দেবে, 
কেমনে বাবিব গ্রাণ ?. 
সভাম্ীবে হারাইিব জ্ঞান, 
উপহাসা হব লোকে ! 

বিদু। ম্ছারাজ পিরীতের নানান্ ভির্কুটি 

জ্ঞাত আছে গরিব ত্রাঙ্মণ ; 

কড়া স্বাস, উর্দ দৃষ্টি__ 
এ সব:রকম জান! আছে কিছু কিছু? 

কিন্ত, : 

প্রাতে' কিছু বেতর রকম ! 

নল। আরে রে বাতুল, 

পরিহান্্-সময় এ নয়। 

বিদু। ভাল, 

বুঝিলা্ন তবু জীয়স্ত রয়েছে, রাজ]! 

বলি, খ্বত কেন? মালা! দিতে হয় দেবে? 
মহারাকী আমি ত বাতুল»_ 
বল দেখি এত কি নলের সাজে? 

নল । সখ নলরাজ! নহি আমি আর! 
আহা অশ্রপূর্ণ লোচন বালার, 

সকাতকে প্রণয় যাচিল, 
লাজ খেয়ে গ্রাণ বিলাইয়ে পায়; 
হায় রে নির্দয় !_পলায়ে আইন্থ আমি 



বিদু। বাবা, যত বাগড়! রাজার পিরীতে ? 

বেয়াড়। রকম সব; দেখ না, এলেন কি 

না যম ! আমি হতেম তবিলক্ষণ ছু" কথা 

গুনুতেম। বাবা ! যমটা যেন কেমন 

কেমন দেবতা! নামটা মনে হলেই, 

গাটা ছম্ ছম্ করে! দুর হোক, এবার 

থেকে মন্ধ্যা না করে আর খাব ন!। 

আমার ইচ্ছা করে ভাল করে মো 

সাজিয়ে একবার যমকে পৃজ” দিই; যেই ছু, 
হাতে বদনে তুলে-_বলি তবেরে মোগার 

ঠেলাটি বোঝে! ! বামুণের ছেলে-_সন্ধযা 

আহক কল্লেম বা না কলম, অত ধরো 

না। যাই, আমিও যাই সভায়; বড় 

ক্ষুধার গ্রাছুর্ভাব--ীগারটা ঘরে যাই। 

| গ্রস্থান। 



চতুর্থ গন্ধ 
পরশ 

৮ পপর 

স্বয়ঘর সভা । 

রাজগণঃ ভট্টগণ প্রভৃতি আসীন) ইন্ত্র, অগ্নি, 

বন্ধণ ও যমের নলরূপে অবস্থানি। 

১ম্ তষ্ু। এ কি স্বয়ন্বরে চারি নলরাজা ? 

( নলের প্রবেশ ) 

২য় ভট্ট। হের পঞ্চম উদয় আমি? । 

(রাজা ভীমসেনের প্রবেশ ) 

ভীম। একি বিড়ম্বনা? 
শুৰি মহিধীর মুখে 

 কন্গা মম চাহে নলরাজে ) 
এ মাজে পঞ্চ নল? 

হায়! 

কেস করে ছল অবলা বালিক! মনে 1 
, (দময়ন্ী ও সখীগণের প্রবেশ) 

সকলে আহা কি মোহিনী ছবি! 

দম। &কি ! সভামাঝে পঞ্চ নল? 
দে্টাণে করিছেন ছল) 



পুতলীর প্রায় 

এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল ; 
নীরব ভাষায় 

প্রাণে প্রাণে কহিল আমায় ১--. 

“ দেখ* নাথ, রেখ মনে ” 

আমি অতাজন--- 

এ রতন বুঝি নাহি পাঁব। 

হেরি পঞ্চ নল, 

উন্মাদদিনী বাঁল। কতই কাদিৰে ! 
কেমনে নীরব রব ?-- 

পরিচয় কেমনে না দিব? 

কেমনে বাধিব প্রাণ ? , 

আখি বারি একেমনে বারিব ? 

বিদু। রাজা, পঞ্চশরে ব্যাকুল তোমার প্রাণ,_- 

পঞ্চ নল কোথা পেলে? 

নস। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন, 

চারিজন বসিবেন মোর রূপ ধরি; 

তাই ভাবি---্বয়গ্ধরে যাব কি না যাব। 

বিদু। এত বড় বাড়াবাড়ি দেবতার ! 
এ আবদার কেন, রাজ! ? 

নল। দময়স্তী-আশে আসিয়াছে চারিজন। 

বিদু। মহারাজ, দেবতাদের ত বিলক্ষণ ! 

ষারে তারে প্রয়োজন! 



স্পিন শা শীট 

মর্ডে এল মানবী-আশায় ! ৰ 

মহারাজ, কেমনে দানে 

নল। কৃপ। করে বলেছেন তীর মোরে। 

বিদু। আহা, অতুল করুণা ! : 

আর কৃপাঃকরি" যাইবেন দমযন্্ী লয়ে! 
মহারাজ, কি দিলে উত্তর? 

আমি হঞ্ে বলিতাম।_- 

বরুণায় ঝাঁজ কি, রতন? 
এই হেতু এত চিন্তা তব? 
আমি সভায় চীৎকার করে কব,-- 

এই নল রাজা) 
দময়ন্তি, এদ এই স্থানে । 

নল। করিয়াছি পণ, নাহি দিব পরিচয়। 

বিদু। মহারাঁজ, তুমিও রতন! 
নাও_ কোণে যাও, এ ঝোগে বমে কাঁদ( 

নল। স্বয়ঘে যাব কিনা যাব, ভাবি 
সভামাঝে নারি যারে অনাদরে, 

ধিক্ তার্ জীবন যৌবন ! 
গণ ঘাট উন্মাদ হইয়ে চায়, 
অন্ত জনে মালা তুলে দিবে 
কত জার্লী যে জানে সে জানে ! 
যাৰ সয়ে, প্রাণে প্রাণে কবে কথা )-_ 

সরলা! আমারে চায়।-_ [নলের পরস্থান। 



নল-দময়স্তী | ২৭ 
উস উস টিসি 

ওহে, ধর্ম-আত্ম! দেৰগণ! 

ধন্ম রক্ষা কর অবলার, 

দেহ সবে নিজ নিজ পরিচয়, 

নাহি পারি করিতে নির্ণয_ 

নারী আমি;--দেবমায়! কেমনে ভেদিব ? 

হের, কাতর! নন্দিনী,_- 

পতি-করে করহ অর্পণ তারে, 

প্রাণেখরে দেহ দেখাইয়া; 

দেবগণ! দেহ নিদর্শন 

যাহে সতী পায় নিজ পতি; 

মালা করে 

ধর্ম সাক্ষী করি' কহি সভ! মাঝে; 

নল মম প্রাণেস্বর ! 

দেবগণের নিজ নিজ মুত্তি ধ!রপ। 

প্রাণেশ্বর ! মাল। পর গলে। (মালা দেওন ) 

নল। প্রাণেশ্বরি ! প্রাণ লও বিনিময়ে । 

ইন্জর। হে কল্যাণি! 

তব যোগ্য নলরাজ, নল-যোগ্য! তুমি) 

চারি জনে করি আশীর্বাদ 

স্বামি-ভক্তি অচলা রহুক তব) 

সতি ! ধর্দে তোর রবে মতি, 

অলক্ষিত, বিদ], 

দিই যৌতুক দ্বামিরে তব। 



২৮ নল-দময্ী | 
টাউন 

অগ্নি। ছে কল্যানি! যৌট্ুক আমার-- 
অগ্নি বিনা নলরাজ! করিবে রন্ধন। 

বরুণ জ্বল পাবে যথ|। তথা 
নলরাজে করি আশীর্বাদ) 
কল্যাণি ! বঞ্চহ সুখে । 

বম। গ্রাণি-বধ বিদয। দিই পতিরে তোমার 

চারুমেত্রে ! করি আশীর্বাদ ;-- 

অবিচল ধর্মে রবে মতি, 

হবে গতি-সোহাগিমী। 

দম। কিছরীরে অপার করুণ! ! 

নল। ওহে, অন্তর্যামি দেবগণ ! 
কৃতজ্ঞতা কি ভাষে প্রকাশে দাস? 

সখীগণের গীত । 

স্াওন বাহার_-একতাল|। 

কোন্ গগনে ছিল রে এ ছুটি চাদ! 
1 এল ধরাতলে। 

টার্দ মিলে, দেখ, কত খেলে; 
আধ হালে রে টাদ, আঁধ ভাসে রে চাঁদ, 

: ভাসে নয়ন-জলে। 

কথ!টাদে টাদে, কথা কত ছাদে, 

"কথা নয়নে নীরবে রে। 
গিয়ে স্থধা, প্রাণ দৌলে। 

ওর 



নল-দময়স্তী। ২৯ 

ভজিভীন্ম অন্ত ॥ 

প্রথম গভঙ্ক | 
০০০০ কী পপ 

উপবন। « 

কলি & দাপর। 

ফলি। একাদশ বর্ষ করি রন্ধ অন্বেষণ! 
বৃথা পরিশ্রম--মনোরথ না পুরিল। 
ধর্-পরায়ণ নল বিচক্ষণ, 

নারিলাম শ্রাবেশিতে শরীরে তাহার; 
নাহি অনাচার-- 
মম অধিকার নিষ্ঠীচার জনে নাহি। 

হায়! না দেখি উপায় 
ঈর্যানলে দহে প্রাণ । 

ছি! ছি! 

কত অপমান সহিলাম স্বয়ন্বরে )- 
দময়ন্তরী, যৌবনের ভরে . 
দেবে অনাদরে ! 



7 

নল-দমধৃসতী | 
চি 

নলে বরে দেব-পভ।' নাঝে। 
বি প্রেম-বন্ধনে অছে ছুই জনে) 
আবিচ্ছেদ বহিছে প্রাধাহ; 
অহরহ হেরি? প্রাণে জলে মরি; 
ভাঁল-মাঁর দেখিব কয়েক দিন; 

নূলরাজে যদি নাহি পারি 

বৃখ। কলি নাম ধরি। 

সংসারের অধিকারী হইব কেমনে 1 

ক্রীড়! দাসী কুমতি আমার 

সতর্ক রয়েছে সদা, 

কিন্ত, নলে কোন ছলে ন' গাঁরে ভুলাতে 

দ্বাপ। দেখ, আর নাহি প্রয়োজন ; 

দেবরাজ করেছেন নিবারণ 

গুনেছ ত দময়স্তী নহে দোষী; 

হয়ম্বর-স্থুলে 
'দেবাদেশে বরিয়াছে নলে) 

দেহ ক্ষম1-হিংসি' নাহি কাঁজ,-- 

হর্নি ॥ ক্ষম। কোথ! হৃদয়ে মামার? 

।কুৎমিত আচার-মম অলঙ্কার 

'ছিংসা, দ্বেধ--মহচর ) 
িথ্য। কথা, নিষুরতা--মহায় আষার। 
ক্ষমা আগ! হতে না দম্তবে; 
(নিজ কাধে যাও হে দ্বাপর, 



নল-দময়ন্তী | ৩৯ 

আমি নলে না ছাড়িব। 

দময়স্তী গরবের ভরে, 

নল বিন! চক্ষে নাহি দেখে কারে । 

দ্বাপ। সাধেকি হেক্ষমা-কথা আনি মুখে ? 

আছি যে অন্ুখে-তোমাকে কিকবআর? 

নিতা বেন নব অনুরাগ 

নল সনে নিত্য প্রেম-থেলা-- 

হেরি বাড়ে জালা, আর ন! সহ্িতে পারি। 

এ প্রণয়ে বিচ্ছেদ কি হবে? 

কেন তবে বুথ করি পরিশ্রম ? 

কলি। হে ছাপর! 

শক্তি মম অর্গোচর নহে তব;)-- 

যথ| আমার উদয়, ধর্ম কর্ম লোপ সমুদয়, 

প্রেমকথা নাহি রয়; 

পিতা পুতে অরিঃ- 

তীক্ষ থজ্জা ধরি দ্বন্দ করে সহোদরে; 

সতী ত্যজি পন্তি উপপতি করে সদ! 

কোন মতে পারি বাদ পশিতে শরীরে, 

অচিরে দেখিতে পাও গ্রভ।ৰ আমার! 

দ্বাপ। ভাল, 

আম| হতে কিবা তব হ'বে উপকার? 

কলি। ন্মক্ষপাটী হবে তুমি--এই মাত্র চাই । 

নল-সহোদব, 



নল-দয়স্তী | 

পুদ্ষর দুক্গর পাপ প্রি, 

প্রভৃমম গিত্য মোরে ষেবে) 

বসিয়! নির্জনে 

মনে মনে সাহায্য সে চায় মোর) 

আজীঙন করে মন,-- 

নলে দ্িব বনবাস) 

রাজ্য আশ পুরাঁব তাহার; 

ত্বরা দেখা দিব তারে। 

দ্বাপ। কেম'নজানিলে তুমি সাহায্য সে চায়? 

কলি। চিরদিন হিংসা কবে নলে) 
কিন্ত, নিজ বুদ্ধি-বলে 
কোন কার্য নাহি হয় সমাধান । 

হতাশ হইয়ে, শূন্য পানে চেয়ে, 

নিত্য কহে-কে আছ কোথায়? 

দেহ সাছাধ্য আমায়-- 

ঈর্ষায় নরকে নাহি ডরি'। 

দেখ, দুরে সে দীরে ধীরে 

: হেট মুগ্জ, চিন্তায় মগন, 
গাপচিব্ব। বর অনুক্ষণ। 

এস অস্ত্ররাহা 

মন তার. এ*'ন জানিবে। 

( অন্বরালে, গমন | 
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( পুর্ষরের গ্রবেশ |) 

ঙ্ক। (স্বগত) এক মাতৃগ ভে জন্ম 

আমা দৌহীকীর-- 

আমি পাপাত্মা পুফর, 

উনি পুণাঙ্লোক নল! 

রাজ্যে ভ।র রহ1 নভে শ্রেয়. 

রাভদ্রোতী ভাবে জনে জনেঃ 

মন্ত্রী ছেরে সন্দেহ-নয়নে |. 

হীনমতি মভাসদ. পেট্রক.বাহ্মণ__ 

কুকুর (যম 7সুদা পিছে লাগে মোর । 

ভাল রাজ্য ত/ঃজি” যাব, *... 

যাৰ-রিত্তঃহংসা না ত)জিব। 

হায়! কেহ নাহি সহায় আমার! এ 

প্রজাগণে'স্ুনিয়মে বশ, 

মন্ত্রী অতি:সতর্ক সুধীর, 

সৈম্ভগণ সতত প্রস্তত ; 

' "এক! আমি কি করিব ? 

কি সৌভাগ্য তার,” 

ইন্দ্রের বাঞ্চিত নারী বরিলু তাহারে ! 

পৃণ্যবান্ জগতে আখ্যান; 

তৃপ্ত মন--অতুল বৈভব অধিকারী, 

পুণ্যবাঁন আমিও হইতে পাঁরি-- 

সিংহাসন যদি পাই ! 
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হীনপ্রাণ নাহি যাচে আপন উন্নতি। 

সস্তোষ_সম্তোষ-. 
ছুর্দশায় সন্তোষ কোথায়? 

প্রাথ জলে যায়। 

অবস্থার বিনিময় দি করে নল, 

ধন্দ-ধল তবে বুঝি তার। 

নহে, 

রাজা হয়ে দান যজ্ঞ ফেবা নাহি করে? 

দেখি কয় দিন আর-- 

বিন।রণে ভঙ্গ নাহি দিব। 
(কমের প্রবেশ ।) 

কলি। কেতুমি? কিভাবেমগ্ন 
অস্তর তোমার ? 

কিবা কার্য) বাঞ্চ। কর ? 

তাজ ভয় না কর সংশয়। 

পু । চিন্ত/ কিবা? কেবাতুমি? 

শ্রম দবপ্র করি আসি” এ ৰিজন স্ুলে। 

কলি। গুম বৎস! ভাওা+ও ন। মোরে, 

আমি, রে সহায় তোর, 

অস্তর তোমার অগোচর নহে মোর; 
শুন বস! বলি,__ঈর্ষনলে জলি, 
কলি নাঁম খ্যাত চরাচরে, 

শুন কা, ত্যজ মনোব্যথা, 
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রাজোশ্বর করিব তোমায়; 

রাজ্য ত্যজি' না কর; গমন। 

পুক্ধ। (স্বগত) নিশ্চয় মন্ত্রীর চর । 

( প্রকান্তে ) মহাশয় ! রাজ্য কেব! চায়? 

আমি পাঁজ-সহোদর,_- 

রাঁজদ্রোহী নহি। 

কলি। শুন, যাহে তব জনম্মিবে প্রত্যয় ;-৮ 

দময়স্তী-আশে যাই বিদর্ভ নগরে, 

স্থয়ন্বরে করিল সে অনার; 

দ্ও তার দ্রিব সমুচিত। 

করিব কৌশল, 

রাজ্যতরষ্ট হবে্রাজা নল, 
পত়ীদনে বিচ্ছেদ ঘটিবে; 

যদি তুমি না হও সহায়, 

অন্ত জনে করিব আশ্রয়; 

বল কিবা ইচ্ছা তব। 

পুফ। কাঁয়, মন, প্রাণ 

বলিদান এখনি চরণে দিব, 

নল যদি হয় রাজ্যচ্যুত। 
কহ মহাশয় ! 

কিবা কার্ধ্য চাহ আম হ'তে? 

'কলি।. অক্ষপাটী উপায় কেবল! 
মায়া-অক্ষবপ্ে 
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রাজ্য ধন জিনে লবে ছলে) 

বৈর্ধ্য ধর সুদিন আসিছে তৌর-- 

ষয়েছ বিস্তর রহ আর কয় দিন। 
পুঙ্গ ৰ আজি হতে ক্রীতদান তব আমি। 

কলি। যাঁও নিহাগারে, 

দেখ! দিব স্থযোগ হইলে। 

[ কলির প্রস্থান । 

পুক্ষ। (স্বগত ) আঁজ এ কি অভিনয়-_ 

কলি আসি হইল উদয়! 

নহে মূন জীবন বেচিন্ু তারে; 

নহে আজি, বেচিয়াছি বছদিন-_ 

যবে ধীরে ধীরে তুধানলসম 

রাঁজ্য-আশা জলিল হৃদয়ে । 

এত দ্রিন একা বমে করিন্ু কল্পনা, 

আজি ক্ষমাঁন্ সহায় মিলিল। 

তবে কেন ভয়েকীপে প্রাণ? 

ড় যদি হয়, 
তনু অন্ত পথ নাহি লব) 
হয়েছি কলির ভ্রীতদাস, 
অস্বীকার রাখিব আমার । 
অক্ষপাটী_-অক্ষ-সুনিপুণ নলরাজা-- 
আপামাত্র জীবনে উপায়) 

আগা! ত্যাগ না করিব। 
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( বিদুসকের প্রবেশ) 

বিদু। মহাদগ, না হয় একটু হান্লেন? 

না ৮: %' দণ্ড লোকালয়ে বন্লেন 7; 

মগের কপাট না হয় খানিক খুলেন; বলি 

মহাশয়! হাসতে কি দিব্যি দেওয়। 

আছে? 

পুঙ্ধ। দেখ.উপযুক্ত শাস্তি দিব তোরে) 

আমি রাজ-সহোদর ! 

বিদু। বলি তাই ত মুদ্ধিলে ঠেকি'ছি; নইলে 
আমার মাথাঁব]থ! কি ?*নিত্য মুখ দেখি 

আর ঘরে, হাড়ি ফাটে! মহাশয়, 

মুখের ভাবটা এক চেটে করেছেন । হাঁসি 

কান! দিব্যি করে বলতে পানি কিছু বোবা 

যায় না। 

পুফ। হে ব্রাহ্মণ! কেন কহ কুবচন? 

এস যদি মমাগারে, 

কত দিই মিষ্টান্ন তোমায়। 

বিদু। দেন কি কেউটে সাপের লাড়, ? আর 

গোখ'রোর মোৌহনভোগ ? 

পুক্ষ। দেখ, তুমি রাঁজ-সখা, 

আমি রাজ-সহোদর ; 

_ আজি হতে বন্ধু তুমি মম। 

বিদু। ইস্ !বিষম গ্রহের কোপ! মহাশয়, 
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আহার দিতে চান, বন্ধু বলে ডাকেন,-- 

শনির দৃষ্টি নিশ্চয় লেগেছে । নইলে অকম্মা্চ 

মছাশয়ের এত প্রেম কেন ? 

পুফ। দেখ, তুমি যথাবাদী, 

ত্বাই নিরবধি বাঁচি আমি বন্ধুত্ব তোমার। 
বিদু। বাম্ণীর হাতের নোয়ার কি জোর ! 

এতেও এতদ্দিন টিকে আছি! বলি, 

ব্বাহ্গণের ছেলে ত নরবলি হয় না, তবে 
আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কেন ? 

পু্ক।. জানি জানি, 

শঠ তুমি মোরে বল চিরদিন । 
কিস্ত, 
আজি নয় এক দিন দিব বুঝাইয়ে 
কত মম অন্তর সরল? 

' সরল অস্তর তব, 

তাই প্রাণ তব অনুগত । 

বিদু। যা হোক্ মহাশয়, আঁজ্কে একটা 

উপকার আপনা, হতে হল। আপনি যে 

চুপি চুপি পেয়ে আছেন, তা--দৌহাই 
ধর্মকে জানে ? দোহাই মহাশয়, 

ক্ুপা করে ছেড়ে যান, নইলে রোজার 
বাড়ী যাব। 

পুদ্ধ । যাই আমি; কর পরিহাস। 
| (গমনোদ্যত ) 
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বিদ্ব। মহাশয়, ছুটে! গাল দিয়ে যান) যে 

মিষ্ট মুখ দেখালেন, রাত্রে ভরাব ! জেনে 

শুনেই হাসেন নাঃ হাঁসূলে বুঝি সৃষ্টি 
থাকে ন1। 

পুঙ্গ। দূর হোক্। 

(প্রস্থান) 

বিদু। যখন শুন্লেম বন-ভোজন 
তখনি প্রাণ কম্পন । 

আবার তাঁর উপর লক্ষপ-_ 

পুক্ধর আছেন নিরিবিলি বর্সেঃ 

যদি এক হাড়া মণ নিয়ে চুলোয়ও 
যাই, সেখানেও যদি পুফকরকে দেখতে 

ন! পাই ছে1 কি বলি, পৃক্কর থাকতে 

উদর চালান দুক্ষর হয়ে উঠ.ল। 

(নল, ঘমস্তী ও সখীগণের প্রবেশ। ) 

নল। বন-শোভ! উদ্যানে কোথায় ? 

স্বেচ্ছাধীন লতা হের, ধায়; 

্বেচ্ছাধীন তমাল প্রসারে বা; 

বন্য তানে গায় স্বেচ্ছায় বিহঙ্গ ভ্রমি” 

'ফোটে ফুল ছড়ায় সৌরভ , 
কি বিভৰ প্রকৃতির ! 
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বিদ্ু। মহারাজ! রাখ তব বন-উপাসনা), 
আজি কার বন নষ্টে যেমন তেষন ; 

সুগরায় ধনে ফল নহে সৃণাল মিলিত ! 

আজি দাবানল নাচ হয়। 

প্রথম লক্ষণ সুদর্শন সহোদর তব ;-- 
'আগমন তার হয়েছিল এই স্থানে । 

নল। ছি! ডি! কু কথা কি হেতু বল সখ! ? 

বিদু। কেন বলি? পাকস্থলী জলে, 

বলি তাই। 

অনের দফা ছাই, 
_ বুঝি এই খানেই খাৰি খাই ! 

নল।. সখা, মহোদর মম; 

্ ন্ন্ কর এ নহে উচিত তব। 

বিদু দোহাই রাজার! নিন্দা নাহি করি। 

ক। মাত্র স্বরূপ বর্ণন ! 

২₹ক রকম দেখেছি বদন; 

কিন্তু মুত্ত কে বলি দিগ্থিজয়ী 

সহোদর তব )-- 

নল।. কোথায় পুষ্কর? 

বিদু।. ছিলেন নিজ্জনে; 

ছেরে নর-সমাগম 

হয়েছেন অন্তধতান ! 
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সখীগণের গীত | 

ললিত বাঁহার-যৎ | 

'চুহুতানে আকুল করে প্রাণ। 

এঝ রাখত নারি কূল মান। 

কুহ্থগ হেরি ভূল তে নারি, 

মনে পড়ে সে বয়ান ॥ 

গুঞ্জরি+ ভ্রমরা চলে, মনের কথা পদ্মে বলে, 

সাব হয় সাধি গিয়ে ভাসায়ে দিয়ে অভিমান | 

বিদু। বুলি, বনে কি আজ, খুনো খুনি কৰ্বে ? 

বলি, 5 

তোমাদের যেন হাঁওয়া-থেকে জান, 

এ গরিব ব্রাহ্মণের প্রাণ কিসে বাচে, 

এখন তান্ ধরেছে ! | 

নল। সখা, শুন অতি হ্থন্দর সঙ্গীত ; 

নুধাকণ্ঠ সুলোচন! নখীগণ। 
বিদু। মহারাজ ও পাত! স্ুধায় রাজরাভ়।র পেট 

ভরে; দেখছেন ঘন ব্রাঙ্গণ--আমাদের রকমের 

ঘন সুধা চাই। যাঁহোক্, এক রকম ত হ'ল-- 

এখন চলুন শিিরে ষাওয়! যাঁ*ক। 

নল। প্রিয়ে! এই স্থান শ্রিয় অতি মম-- 

হেখায় মরাল-দুত দিবি সমাচার ; 



৪২ নল-দময়ন্তী। 

হেথাঁয় কত দিন বসিষ্কী একাকী 

তোমারে করেছি ধ্যাৰ। 

বিদু। মহারাজ ! ক্ষান্ত: হও, 

ভয় হয় কথা গুনে! 

আবাঁর কি উর্বদৃষ্টি হবে রাজা ? 
হংস হংস রব তোল কেন? 

নল। আর নাহি ভয়_- 

দরময়স্তী সহায় আমার । 

উর্দৃষ্টি আর কেন হবে? ( গমনোদাত ) 

দম। নাথ, কোথা যাও? 

ন্ল। আসি, প্রিয়ে। 
. [ নলের প্রস্থান। 

সখাগণের গীত । 

অহং কানাড়া--পোস্তা। 

বলে ফুল দুলে ছুলে, তুলে দে নে! বধুর গলে, 

মোহাগ আর কর্বি কবে? 

যাবে মধু বাসি হলে। 
ফুটেছি আমোদভরে, তুলে নে যাআদর করে; | 

তোল ন| আর পাবে না, 

: বলে কুস্থম হেসে ঢলে! 
[ নকলের প্রস্থান । 

:(দময়স্তী ও বিদুষষের প্রবেশ ) 

দবম। কই, কোথ| মহারজ ? 
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বিদু। আজ' জানি বিষম বিভ্রাট। 
্রীথম পুক্কর-_- 

তার উপরে উঠেছে হংসের কথ; 

রাজ! কোথা বসেছেন ধ্যালে। 

( নলের প্রবেশ) 

নল। চল যাই শিবিরে ফিরিয়ে। 

হেখ!, 

জল কোথা নাই পদ-প্রক্ষালন হে 
এস পরিয়ে; | 
ই ও ন! আমায়-_-অণুচি রয়েছ 

[ সকলেন প্রশ্বাস 
(কলি ও দ্বাগরের প্রবেশ ) 

কলি। পুর্ণ মনস্কাম, 

দেখ আজি মিলিল সুযোগ; 

মুত্র ত্যজি' না করিল পদ-প্রক্ষালন, 
দোঁখব কেমন নল! 

দ্ময়স্তী-বুঝে ল'ৰ অহঙ্কার ! 

বাদ মোর সনে । 

রূপ-গর্ধে অবহেলা কর দেবগণে! 

আজি সাধের ভ্রমণ 
পুনঃ শীস্র যেতে হা বন ! 

দেখি কোথ৷ পুষ্কর এখন। 
[ উভয়ে প্রস্থান । 



নল-দঙ্বযন্তী। 

(নলের পুনঃ গ্রবেশ ) 

নল। কেন মন উচাট্টন আজি? 

এই স্থানে শ্সিগ্ধ হয় প্রাণ ) 
মনোলোভা প্রকৃতির শোভ। 

চির দিন ভালবাস, 

কিন্ধ, 

এ কেমন ? তিক্ত সব হয় অনুভষ। 

গদ্ধব না আসে হেথা? 

( পঞ্চরের প্রবেশ ) 

গুক্ষ। (েখ মহারাজ! কি সুন্দর অক্ষপাঁটী ! 

নল। "অতীব সুন্দর! কোথা পেলে? 

এল, আজি করি গশাজ্ীড়া। 

গুক্ষ। মহারাজ! অক্ষ-সুনিপুণ তুমি, 

অঙ্গ-যুদ্ধে কে জিনে ভোমায় ? 

ভাল-_ইচ্ছা যদি অক্ষ-ত্রীড়া,, 

চল মহারাজ ! রয়েছি প্রস্তত ! 

নল চল তবে শিবিরে খেলিবে। 

পৃ্ধ | না না, মহারাজ ! 

রথ আছে প্রস্তত আমার, 

মমাগারে চল গিয়ে খেলি ।-- 

নল। চল তবে। 

[ উভয়ের প্রস্থান 
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(কলি ও দ্।পরের পুনঃ প্রবেশ ) 

কলি। বুঝ মম গ্রভান দ্বাপর| 

এক পল নাহি রহে দৃময়ন্তী বিন1-- 

গেল তানে শিবিরে রাখিয়া হেথা, 

অক্ষ ক্রীডা হেতু! 

যাও ত্বরা অক্ষে 5ও আবির্ভাব ! 

এ বৈভব কিছু নাহি রহে যেন। 

রাজ্য ধন না, বিচ্ছেদ ঘটিবে-- 

তবু সঙ্গ না ছাড়িব। 

আরে আরে যৌবন-উন্মনত। বালা 
যার তরে দেবে কর হেলা”. 

পায়ে ঠেলে চলে যাধে তোরে। 

স্বাপ। চল শীত্র-বলম্বেকি ফল? 

কলি। ভাল, তব উৎসাহে সন্তু আমি। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 



য় 

৪০৩ নল-দমুস্তী | 

দ্বিতীয় গরভীঙ্ক। 
পারার টি পপর 

কক্ষ | 

মন্ত্রী ও দূত। 

মন্ত্রী। সত্য কহ) 

আমিতেছ রাজার নিকট হ'তে? 

জসম্ভব কথা !_- 

গিয়াছেন রাঁণীবে ত্যজিয়ে ? 

ণ্ড পাবে মিথ্যা যদি হয় 

১ দত | মহাশয় ! 

ম্ত্য কহি, রাণী পাঠালেন মোর়ে। 

মহারাজ অকস্মাৎ ত্যজিয়ে শিবিয় 

(কোথা গিয়াছেন চলি; 

ক্ষেহ তার সন্ধান না পার। 

মন্ী। কে আছ রে, বন্দী কর দুতে। 

মমাচার আপনি লইব; 

নিশ্চয় কে অরি করে ছল। 

[দূত গস্থাল 
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( ছিতীয় দূতের প্রবেশ ) 

২য় দুত। মন্ত্রী মহাশয়! ভঙ়ে মম কাপে কায়- 

মহারাজ পু্করের ঘরে, 

অক্ষ ক্রীড়া হয় তথা । 

ন| জানি কি মায়া-অক্ষ এনেছে ছুর্দতি-_ 
বার বার পুঙ্কর জিনিছে! 

কত ধন করিলেন পণ রাজা, 

পুনঃ পুনঃ পুঙ্ষর জিনিল! 

'অশ্বপণ শুশিন, 

আইলাম দ্রিতে সমাচার | 

মন্ত্রী। একি! কিছু বুবিত্ত না পারি । 
রেদুত! ॥ 

চির দিন প্রত্যয় তোমারে করি,-- 

অমস্তব ব্ভা কেন দেহ তুমি আজি? 
২য় দুত। মহাশয়! সত্য সমাচার, 

ৰন হতে এক রথে আসি* ছুই জনে, 

গোপনে করেন ক্রীড়া । 

মন্ত্রী। যাও শীস্্র রাণীরে আগারে আন; 

বল তারে সর্বনাশ হেথ!! 

অক্ষ ত্রীড়া নিবারণ করুণ আসিয়া। 

[দ্বিতীয় দূতের প্রশ্থান। 

(সারথির প্রবেশ ) 

মন্ত্রী। কহ সত! রাভভী এসেছেন পুরে? 



8৮, নল-দময়ন্তী 
মাপার

 

সার। আনিয়াছি রাজ্জীরে লয়ে ৃ্ 

হের, আঁপনি আসেন দেবী । 
(দময়স্তীর প্রবেশ ) 

দন । মন্ত্রি! 

গুনিলাম মহারাজ ফরেছেন পুরে; 

বল, তৰে কেন তালে মাহ হেরি? 

মন্ত্রী। দেব! সর্বনাশ থা 

পুক্ষরের মনে পাশ ৩খগে ইপতি | 

এস মাত]! বিঞ্ম্ব মন! ক) | 

চল, খেলা কারগে বারণ, 

পণে পুক্কর সকাল জিনে 

এস মাতা! এভক্ষণে নাজানি কি হয়। 

[ সফলের গ্রস্থান। 

রসি 

এ, 

তৃতীয় গভাস্ক । 
স্পা দু সস পপ 

কক্ষ । 

পুর ও নল পাশ-ত্রীড়ায় নিযুক্ত । 

গুঙ্গ| কহন্নীজা! কিকরিবেপণ? 

নল। রাজণপুরে আছে যত বস্ত্র, অলক্ার-- 

এই বার পণ মম। 
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পুফ| ছিনিলাম-_দেখ মহারাজ ! 

নল। তন অক্ষ লয়ে কর খেলা ।. 

পরন্ধ | তান 'মক্ষে অন পিন খেপিব রাজন্ ! 

যদি বাক সঃ 

ঘি সিডি 
নল। ভ. ও. শস্ 

অদ্ধ র। 

(ও প্র ছা বশ) 

একি, ৮5 

দম। ন5। 1৬ ও পাগ জড়ায়, 
ঙ 

নহে সক. ৪ 

নল। রাণি; বা 

পুনঃ তি দা ৮.৭ ১ ১৮ 

দ্ধ রাভা এ মহ, 

পুক্ধ। ভানলাম-_দ্ধে মহারাজ 

দম। মহারাজ ! 

জেনে শুনে কেন কর সব্বনাশ? 

মায়া-অক্ষ এ জেন" নিশ্চয় ;-- 

নহে, রাজা! তব পরাজক্ন 
ৰার বার কেন হবে? 

শীস্ত, ধীর, তুম, সদাশয়-- 

পাশায় উন্ম কি বাঁ হেতু? 



নল-দম্ন্তী 

অর্ধ রাজ্য গেছে_ছব অর্ধ রাজ্য আছে 

এখনও, হে! দা ক্ষমা । 

রাও।! রাঁজভ্র্ট হবে__ 

পুর কন্তা তব বল কোথা যাবে ? 

পাপ জরৌড়া কর নিদারণ-_- 

রাখ, গ্রতু, দঃসীন বচন। 

নল। গ্রিযে! না'হ ভয়, এখনি .জনিব। 

রত্বের ভাঙার 

আছে চারি সাগর মামার 

এই বার করি পণ | 

পুষ্ক। ভিনলাম-_দেখ মহারাজ ! 

দম। নাথ! এখন ৪, হে, দাও ক্ষমা। 

নল। রাণ! গিয়েছে সকলি। 

অঞ্ধ রাজ্যে কিবা ফল? 

, আর অদ্ধ রাজা মম পণ এইপার। 

পুফ! ভিনিগাম--ছেখ মহারাজ ! 

নল। দময্ন্ত! এই বার কিছু নাহি আর। 

দম। লাখ! নাথ! যথ! তু'ম তথা রাজ্য হবে, 

শোক নাহি কর মহীপাল! 

পুফধ। মহারাজ! দময়ন্তী রয়েছে তোমার, 

কেন নাহি কর পণ? 

নল। আরে নরাধম ! প্রাণে নাহি কর ডর? 

নাহি ভয়- ন। পলাও ভীরু! 
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মন্ত্র! আজি হ'তে রাজ্য আর নহে মগ, 

পুক্ধরের অধিকার সব। 

(নলের ক্লাজবেশ ভাগ ও দময়ন্তীর অলঙ্কার উদ্মে!টম ) 

নল। লও মম অলঙ্কার। 

প্রিয়ে, বিদায় জন্মের মত! 

দ্ন। কারে নাথ! দাও হেবিদার? 

আমিচ্ছায়া তব, 

বরিয়াছি নল মম প্রাণেশ্বর, 

বরি নাই রাজা নল। 

জামি পত্রী তব,--কোর্ধ”, রব ভোম। 

ছেড়ে? ৪ 

গমি দাসী ভালবাসি তব সেবা, * 

বঞ্চনা কি হেতু ফর, গ্রতু ? 

বদি অপরাধী পদে-_ 

ক্ষম নাথ! কিস্করীভাবিয়ে। 

স্বামি! তোমা? ছেড়ে কোথা যাব আজি ? 

ধ্রাভো ! বাঞ্চা মাত্র--রব তব সনে, 

সেবিব তোমাবে-_-কোন তার নাহি দিব; 

গ্রাণেশ্বর ! ঠেল না চরণে | 

নল। প্রিয়ে। কোথ| যাবে উন্মতের সনে? 

আহা! । 

রাজবাল!, কি ছুর্দাশ! করিলাম তব ? 

৫১ 



৫২ নল-দময়ন্তী। : 
উহাতে 

দম। নাগ! মম সন কে বল ধরণীতলে ? 
তুমি মম প্রাণেশ্বর ! 

বার বার বলেছ আদরে-- 

আমি তব জীবনের সহচরা । 

পায়ে ধরি, আজি কেন অন্ধ মত কহ? 

তব মুখ হেরি স্বর্গ তুচ্ছ করি, 

ইন্জরাতীরে নাহি গণি ? 

আদরে তোমার ও 

অতুল বৈ5ব-সধিকারী! 
নল। দেবি ! 

মনে ভাবি--আমা হেতু ইন্দে না বরিলে, 

কোথা বাবে? ! 

আমি নঠি আর সেই নল; 
এবে নিজ অরি। 

বুঝিতে না পারি _কেন মম ভাবাস্তর । 

বুঝহ প্রমাণ__মায়!-অক্ষ জানি?--. 

তূমি গ্রণয়িনী সন্ভুখে বারিলে মোরে _- 

তবু, বার বার করি' গণ, 

রাঁজ্য ধন সকলি হারাই। 

বনে যাই স্থোম! সম পত্ী ভাজি?! 

করি মান! -যেও না, যে৪ ন1। 

গুন বালা । উন্মন হয়েচি আমি; 

কিকরি? কিকরি? ন! বুঝিতে পারি? 
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কোথ! যাব ?-_-মনে নাহি ভাবি তিল। 
এখনও, সত্য কহি চন্ত্রাননে ! 

কে যেন ইঙ্গিত করে মোরে 7-- 

“আরে রে বাতুল! নারী লয়ে কোথা 
যাবি? 

দেখতোর কি ছুর্দশ! হয় ।” 

ছুদ্ধশায় নাহি ভয়-_ 

উৎস! বাড়ে হে গ্রাণে। 
চন্ত্র/ননে ! 

এ দশায় কেমনে হইবে মাথী? 
ধর শু্গপ্রায় ! 

শৃঠ্ঠ প্রাণ গেছে কোথা চলে) 

ছায়াসম দেহ হয় জ্ঞান | 
যাই প্রিয়! যাও তুমি পিত্রালয়ে। 
দেখ, কেহ কিছু জিজ্ঞা সলে পরে,' 
বল" প্রয়ে!__পাপগ্রস্ত হয়েছিল নল। 

দম। একি কথা বল গুভূ? 

পুণ্যবান, পুণ্য আত্মা তুমি; 
ধৈর্ষা, বীর্য, গান্ত ধার্য তোমার 
চরাচরে খ্যাত, নাথ! 
দিন যাবে)-এ কুদিন নাহি রবে। 
গেছে রাজ্য ধন - জীবন-যাপন 
পরিশ্রমে অনায়াসে হবে। 
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কুটির বাধিব)__ 
সুখে তথ! রব ছুই জনে। 

উঠিব প্রভাতে বন্দী-বিহ্ঙ্গম-গানে; 
তরুগণ ফলে ফুলে রাজ-কর দিবে? 

কুরঙ্গ মযূরী আসি? 

ধীরি ধীরি অতিথি হইবে কত; 

প্রেমের সংসার-__দিন বয়ে যাবে স্থুখে। 

অন্ত্রী। মঙ্কারাজ ! কিবা আজ্ঞ। দাস প্রতি? 

নল। হে সচিব! 

বলেছি তোনাপর;- রাঙ্গা আর নহি 

আম, 

আর নাহ আ'দশ আনার। 

লন। মন্ত্র! কা পুজ মম ঘুমারে আগারে, 

দৌহে রেখে এস কৌগডল্য নগরে; 

আছে তথ! আত্মীয় আমার-- 

আসি যাই পতি সনে। 

নঙ্ল। বুদ্চিক দংশন-_বৃশ্চিক দংশন! 

ছাড় গ্রিয়ে! আর না রহিতে পারি। 

[ জগ্রে নল ও গশ্চাতে দময়্তীন্ প্রস্থাম। 

ম্রী। মহ্িবীর আজ্ঞা পাল নত; 
শী রথ করহ প্রন্তত,-_ 

পুত্র কষ্ঠ। লয়ে যাব কৌগ্ল্য নগরে; 
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কে জানিত--এ রাজ্যে এ দুর্দাশা ঘটবে ? 

বুদ্ধি ভ্রম নলের জন্মিবে ? 
সকলি দেবের লীনা! 

কহ স্বত! “কাথা যাবে তুমি। 

নৃত। নল বিনা অন্ত জংন আন না সেবিৰ, 

ভগবান্ দিবেন উপায়। 

মনত্রী। পুরে রাজ বাস আমি না করিধ-- 

বন ভাপ এ রাজ্য হইতে | 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

(কলি ও পক্করের প্রবেশ র 

কলি। শুন হে পুঙ্ষর, 

অর্দ কার্য সমাধান তব। 

মনে হবে,-আছে দময়স্তী মোর) 

সে কাদে আমার তরে। 

দেখ, যেখানে প্রণয় 

দুখে সুখে আছে তথা । 

রাজ্যত্র্ট করিয়াছি নলে 

তবু দ্বিগুণ জলে এ প্রাণ; 

ছিল রাজ্য--গেল, তাতে বাকি হল? 

দুর্মতি না জন্মিল তাহার; 

তবু পাপাচার নাহি উঠে মনে তাঁর। 

আজামাত সুসজ্জিত সেনা 

ঙ 
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হুঝিবে নলের তরে; 

পণে বদ্ধ রাজ্য আর ফি'ররে না চায়? 

ৰনে চলে যায় ।-- | 

কুমতির না গুণে ই দেশ। 

কোম মতে সতাত £ * যদ্দি নল-" 

উদ্দেশ্য সফল মম; 

দমপস্তী ছায়াসম পতি-অন্ুগামী-- 

ফিরাইৰ পাপমতি হলে হার। 

কথায় কথায় বহিছে সমন) 

দেখি, 

রাষঙ্্যহ।র] বিকল-অন্তর নল কত দুয় হায় 
[প্রস্থান । 
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চতুর্থ গর্ভান্ক। 

রাজপথ | 

বিদুষক ও ব্রাঙ্গণী। 

রিদু। যাও ফিরে ঘরে, মারা বাড়ে 

তোরে হেরে; 

রেখে! কথা -রয়ো না হেথঃ--- 

আআ. ": পুক্ষঃরর অধ্চার। 

ওরে! আঘ, শর ধরে কাদি তোর) 

ফেটে যায়." _- 

একবন্ত্রে রাজ! র।ণী গেছে চলে। 

ব্রাঙ্ম। কত দিনে দেখা পাব? 

বিদু। নল যবে হবে রাজা পুনঃ। 

' বনে বড় ছল ভন্ব-- 

সেথা ফন খেতে হয়) 

কিন্ত, 

গুঙগরের অনুগ্রহে গে ভয় ঘুচেছে/- 

একবস্ত্ে বাসা গেছে বনে। 

কাদি গায় বাঙ্গণ থানিক; 
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কারে 

ন1, না 

রাজো মানা__কেহ'নাহি দিবে অল্ল জল; 
বাই খু'জি কোথা রাজা; 

যাঁও ফিরে,__নহে, মম পদ নাহি চলে। 

ব্রাঙ্ম। নাথ! 

খাঁকে যেন মনে দুখিনী ত্রাঙ্গণী বলে। 
| [ প্রস্থান । 

বিদ্ব। ওঃ) কথাটা নির্ঘাত চোট? 

ঝামুণ, 

ছে নইলে, যেতে পার্বি না। 

(গত রঙ্গীর প্রবেশ ।) 

গুদ | বণ ক 7 পজ বালে । 

াবদু। (এ, শুক বত বন । 

রক্ষী । গর ধুর) কোখ বাসত? 

বিদু। বা, নতুন রগ কি পথ চল্তে 

মানা? 
পৃক্ধ। উন্রীতে বাঁধা কি রে তোর! 

বিদু। কেন 1-হাড়ি। 
হাঁচি শ্বশুর বাড়ী ! 

রাঁজ্যের এ শুভ সংবাদ দেব. 

শ্বার মিষ্টমুখ করাব। 

পুষ্ক। রে ব্রাহ্মণ ! মুখভাব কদাকার মোর? 

স্বাসি নাই মুখে 1. 
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দেখ, কারাগারে অন্ন-ধানে 

কত দিন বাচে তোর প্রাণ! 

বিদূ। আঠা ধর্ম কললতরু | ব্র্গবধে নুর 

যদ গরুর দরকার--মহারাজ ! 

আমার গোয়ালে আছে) 

দিও পরনে চালে 

কিন্ত, 

রোদ একবার সাম্নে ফাড়াতে হবে-- 

ভা! চলেই পেট ভরে যাবে। 

গু: পয চল পর্ধর ত্রাঙ্মণে। 

বিদু; চ্ বন্ধু! 'অত প্রেম সব্গালে_" 

এর মর ভুলে «গলে? 

গুষ্ধ। 1€ত্ধা তোর পোড়াব অনলে। 

বিদু। বল, গুণ কত! নইলে লোকে 

বলে এত? 

শুন পুষ্ষর। 

যদি গর্দানাও ফেল কেটে-_ 

তোমার যে বদআায়েসী এক্চেটে, 

তা বলতে আমি ছাড়ব ন]। 

বদি মোগার হাড়ি লয়ে বাড়া বাড়ি- 

মোগার হাড়ি লও--আমায় ছেড়ে দাও । 

গুঙ্ক। যমালয়ে দিব তোরে ছেড়ে। 

বিদু। মহারাজ ; যদি কষ্ট দিতে চাঁও-- 
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তবে, 

আপনার রাজে)ই আটক রাখুন । 
যে-রকম চুটায়ে 
প্রাজয আরম্ভ করেটেশ- 

যম রাজ! এসে সললা'নয়ে যাবে। 

হয় ত, নরক থেকে ভুলে 

পাঁগী গুলোকে ভেখ! ছেড়ে দে যাবে! 

শুনিছি উন্জরেতে শচীতে বাজী হয়েছে, 
যম বড়_কি পুক্কর বড়। 

পুঙ্ষ| নাহি মান, ত্রাদএ বলিয়ে। 
রখ 

বাধ; লয়ে চল করাগারে। 

'বিদু। মহীরাভ ! ভবগগানে ঘেতে হবে-- 

একবার ভাব $-- 

সেথা” ত নলরাজ! নাই যে, 

পাশা খেলে 

ভত ডুলুম সেথা? চলে বানা চলে! 

যাচ্ছি চলে; 

আমার সঙ্গে এত বাড়াবাড়ি কেন? 

পু্ধ। ধ্ক্ষি, লয়ে এস কারানারে। 

[ পূক্ষরের প্রস্থ । 

রক্গী। চল, ঠাকুর । 
বিদু। ৰপি চলব না তকি? ষ্ড তুমি-- 
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তোমায় ঠেলে পালাব? 

বলি,_-উনিই না হয় পুদ্ধর। 
তোমর1 না হয় দেবত| বামুণ মান্লে ! 

গিয়ে দেখ গে 

এতক্ষণে কারাগার ভর্তি! 

কেন ব1ণা, ভিড় বাড়াবে? 

রক্ষী। ঠাকুর! 

গর্দীনাত তখন তুমি আমার হয়ে ম্বেবে ? 
বিদু। ভাল! ছেড়ে দাও বা না দাও- 

একট সঙ্গে এস; 

মহারাজ ০০ 

খুজে কিছু মি দাওয়া 

রগ | ওিখাসুণ । ধলে আনে হুর্তে 

চাও [শি 

রাজা আন মুর খেন 1?" 

সন্ধা নিচে 

কে বন্ড 19,ঘ-পকে খেতে হি ৩'দয়েছেঃ 
যারাভিপর বেক হচ্চে 
অমন চান দিচ্ে। 

বিদ্ু। কে বলে- সমাস মূর্থ বামুণ ? 
[ মাস্বরস্বন ! 

ভূমি আম। কে বসে আছ )- 
পুকর বম নাতান বাবা! 

[ নকলের গ্রন্থ'ন। 



৬২ নল-দময়ান্তী | 

পঞ্চম গভবন্ক। 

নগর-প্রাস্তর | 

নল ও দময়স্তী। 

মল। বহুদুর_বছুদুর যেতে হবে। 

অন্ধকার, চলিতে ন: পারি আর) 

উঠ বিছদুর !-€কও 1 

নম। নাথ ' আমি দাসী! 

নল। নানা-দময়তী! প্রয়ে! . 

আছ সাথে? 

বছদুর-_বছদুর যেনে হবে) 

কালি গ্রাতে দেখ'উপ ধিদর্ভের পথ । 

্বেখ, একা আম অগীম সংসারে। 

দূম। একা তুমি নহে নাথ) 

দেখ, প্রণয়িনী দময়ন্ত। তব 

গদ-সেবা-আশে পাছে পাশে। 

নল।. তভাবনা! 
াঁবি নাই, অনেক ভেবেছি; 
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ভেবে কোথা! কুল নাহি পাই। 

পণে বদ্ধ আমি, 

পুক্করের অধিকার হেথ!,-- 

কে থা” বিশ্রাম করিতে নারি । 

না না--পদ নাহি চলে আর)-- 

অন্ধকাঁস কোথা যাব? 

যথা যায় দ্ু'নয়ন। 

কেও % 

দম। কিন্বুদী হোন, প্রভু ! 

নল। প্রিয়ে। এখনে রয়োচ? 

কু গানে তা করি মা|। 

বণ 'পান্ত--. 

হেথ! গৃক্গনেপ নাহিক অধিকার! , 

দেখ, অশীম গ্রান্তর; 

অন্ধকার--অন্ধকার সমুদয়, 

মম ভবিযাৎ ছবি! 

সে আধারে রবি ন! ফুটিবে আর! 

গর্ব মম ছিল অতিশয়-_. 

তাই পরাজয় । 

, মায়া-অক্ষ_পণ মম মিথা| নয়। 

দম। দেখ নাথ! হেথা নবতৃণ কোমল) 
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অঞ্চল চায়ে দি; 

মম উরু'পরে মস্তক পাখিকে, 

শ্রম দুর কর গ্রভৃ! 

নল। মম কর্ণমূলে কে বেন কি বলেও, 

আর ন1] চরণ চলে । 

প্রিক্বে! এখনো এখানে? 

নিষ্ী যাও নিদ্রা যাব তবে) 

দেখ, ধীর বায়ু স্নিপ্ধ করে প্রাণ। 

নস। হায়! কি শয্যার আজি হেরি 

হারাতে! 

ভরে ! আরে ছর্দৈ'ন গ্রাথল ! 

অনশনে ধরাসনে মতারাজা নল।' 

ধৈর্া, বীর্না, গাস্তাধ। ষাহার 

গাচার ভূল্ননয়, 

ক্ষিগু প্রায় চং লপ্রকুন্তি, 

বারেক নহেন ছ্থির ! 

শূন্ত অভায, পুতলীর প্রায় 

বথ। আর্থ বার বয় তগা, 

ভিগ্র পদ কঠিন পাষাণে» 

শ্রমে অভিভূ * 

নিষ্ঞাগত কুম্ুম শষ্যার যেন ! 

হার! এতছিল কপালে আমার". 
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এ.দশার রাক্তারে দেখিতে হ'ল? 

জাজি মম জীবনের বাড়ে সাধ--- 

' গামা বিন! প্রাণরনে কে দেখিবে 1 

কে বুঝাবে--শাস্ত কে করিসে? 

হায়! পুণামতি ধন্শ-মাস্মা পতি-- 

হুর্গতি 'ক হেতু হ'ল? 

ছি!!ছ।! কেন মিছা কাদি? 

গতি শি গ্রার-- 

কাদিব' 1 নহে ত সময় | 

গ্রাণেখ; আদরে রাখিব, 

ষত্বে ভূ ,'ইব দুখ; 

পতি-সেবা-সমুর উদয়। 

ফাটে 'গাণ রাজার এ দশ] হেরে! 

হায়! গ্রাণেশ্বর মম-- 

কত যত্বে রেখেছিল মোরে !-৮ 

উপবনে অরুণ কিরণে 

হত য্দ রঞ্জিত বদন--. 

করে ধরে যতনে আমার 

প্রাণনাথ বনিতেন তক্তলে; 

বস্ত্র দিসে মদাইয়ে সুখ, 

রথে যেতে শতবার গুধিতেন মোরে. 

“ “গঙ্গে কি লেগেছে ব্যথ1 ? 

হাক ! যভ কথ! সব জান্কে মলে) 
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কি যতনে এ ঘযতণ দিব প্রতিশোধ ? 
নাথে, 

পুনঃ রাজ্যেশ্বর হেরি মরিবারে পারি 

নে দিন ভূলিব জালা । 

নল। (উঠিয়া) না, না, বহদূর-_ 

বছুদর যেতে হবে, 

হেছ1 মাহি রব, লোকে মুখ না দেখাৰ 

ক'রে সবে,এই ছহুনতি নল। 

ম। নাথ! শুন্ত হ৩--আম কর দুর। 

নল কেও? দম্নস্তি! 

এখনো রয়েছ ভেথা? 

, যাও-ফিরে যাও খোর বনে যাৰ ত্রিয়ে 

নিবিড় কানন, বহুদুর--বহুদুর। 

দম | নাথ! ধীরে যাও- 

কান্ত তুমি অতিশয়। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
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ক্ুভীম্ অক্ষ £ 
ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক । 
০০০০০ 

বিজ 

কানণন। 

নল ও দময়স্তী। 

নল | বারি, তুমি জীবের জীবন! 
দময়ন্তী ! অভাগিনী ! বারি কর পান, 

স্নিগ্ধ হবে প্রাণ । 

দেখ, দেখ, স্বর্ণ-পাখ! বিহঙ্গম 

বসে আছে ডালে; 

দেখ, অনাহারী আছি তিন দিন; 

পাব ধন--নগরে বেচিব) 

অদ্য তাহে হবে গিয়ে! জীবন-যাপন । 

( পক্ষী ধরিতে গমন ) 
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পক্ষী । পক্ষিকপে ফ্লি আমি,- 

গুন রে অজ্ঞান 

যেই অক্ষে সর্বনাশ তোর-_ 
সেই অক্ষগাঁটী স্বাপর আমার সখ!। 

অবহেলি” মোসবারে 

দময়ন্তী বরিল তোমারে ;-- 

প্রতিফল দিব হতজ্ঞান। 

[ বস্ত্র লইয়া পক্ষীর প্রস্থান । 

নল। প্রিয়ে! প্রিয়ে! এস" ন। এখানে ১ 

বিবসন, কিরাত অধম, 

বস্ত্র লয়ে পক্ষী পল:ইল। 

দম ! নাথ! এক বস্ত্র পরিব দুজনে; 

বনে অর্থহীন শ্রমজীবী মোৌরা-- 

লঙ্জ! কিবা তাহে প্রভু? 

(দময়স্তীর গমন ও বস্ত্রদান। 

নল। শ্বকর্ণে গুনিলে শ্রিয়ে! কলিগ্রস্থ 

আমি;-- 
মোর সনে কেন আর রবে? 

বহু ছু পাবে ,-- 

যাও তুমি পিত্রালয়। 

শুন পরিয়ে! 



মল-দময়স্তী | ৬৯ 

রাজবাল।--ক্লেশ তব নাহি সয়্। 

দেখ, অতিশয় দুর্গম কানন-- 

নর-ঘাতী জন্ব ফিরে কত; 

যাও দময়স্তী ! ফিরে যাও) 

যবে কলির প্রভাবে 

পড়িব অশেষ ক্লেশে, 

একমাত্র বুঝাইব মনে-_ 
ছুখে আছ তুমি চক্দ্রাননে ! 

প্রিয়ে ! বাড়ে ছঃখ দ্বিগুণ আমার, 

তোমার এ দশা হেরে; 

প্রিয়ে! 

প্রতাত-সমীর লাগিলে বদনে তোর, 

ভাঁবিভাম--ব্যাথা বুঝি পাও--. 

তিন দিন আছ অনাহারে! 

যাও প্রিষ্লে! অভাগারে ছেড়ে যাও : 

মরি ! বিমলিনী-- 

শুকায়েছে স্বর্ণ নলিনী! 

অভাগিনি ! কেন অভাগারে বরেছিলে? 
আমি পাপাচার-- 

দেব-কার্ধ্য না করি উদ্ধার; 
আহা ! নরল! ললনা-. 

আমি তব দুখের কারণ। 
দম। নাথ! কিবল--কিবল! 
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প্রাণ বিচঞ্চল-_. 

ভেদি* বক্ষস্থল এখনি বাহির হবে । 

কোথ! যাব ?--৫কবা আছে তোঁম! বিনা! ? 

ত্যজিলে আমায়, 

ঠেকিবে হে নারী-বধ-দায়?; 

কেন বল নিষ্ঠুর বচন ? 

গুণমণি ! 

আমি তোম!| বিনে কৃ কি হেজানি? 

পতি ৰিন1 কিবা সখ আছে মোর ? 

তোঁমা” লয়ে নিৰব্ধি রব, 

তোমারে সেবিব__ 

স্থখ সাধ এ হতে নাকরি। 

ওহে মহামতি ! জান ধর্ম নীতি, 

ভার্ধ্য! চিরসাথী ; 
তবে কেন দাশীরে বিমুখ প্রভু 

বনে বনু ক্লেশ পাবে-- 

সেবা কে করিবে ? 

আশ্রিতা কিন্করী, চরণে ঠেল না, গ্রতু ? 

চল, দোহে যাই বিদর্ভনগরে ; 

আদরে তোমারে রাখিবেন পিতা মোর॥ 

নল। প্রিয়ে ! বুঝ না ঘরল| তুমি, 
কলিগ্রন্ত আমি, 

মে আদর এ সংসারে নাহি আরঃ 
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পাধে কি ছেড়ে যেতে চাই? 

ঘন দেখে অস্তরে শুকাই । 

প্রিয়ে ! তুমি কুন্গম জিনিয়ে হুকো মল, 

হেরি' মুখপদ্ম মলিন তোমার, 

জীবনে না হয় সাধ আর। 

কলির ছলনে আত্মহত্যা উঠে মনে। 

দম। প্রাণনাঁথ! বাঁচাও আমায়; 

এ কি কর্থ৷ বল প্রভূ? 
লল। কেঁদ না-কে্দ ন! প্রিয়ে! 

সতর্ক করেছে কলি; 

পাপে মন নাহি দিব আর। 
ুর্মাতি আমায় লোভে মজাইতে চায়! 
অক্ষ-যুদ্ধে লোভে না ফিরিমু; 

লোভে পক্ষি-আশে গেল বাস) 

শাস্তি-আশে আত্ম-বিসর্জন 

কদাচণ করিব ন! প্রাণেশ্বরি ! 

কহি সত্য করি”-- 

জান তুমি, সত্য মম নাহি টলে। 

গ্রিয়ে! তোমা! বিন! রহিতে কি পারি? 

তোম! ছেড়ে যেতে কি হে চায় প্রাণ? 

দৈব বিড়ম্বনে চক্্রীননে ! যেতে বলি; 

পরিয়ে ! ক্লান্ত দোহে অতিশয় _ 

এস, করি শ্রম দুর। 
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দম। (স্থগত) শঙ্কা হয়, 

রাজ। যদি ছেড়ে যায়; 

আছি একবাসে-_কেষনে যাইবে ? 
নয়ন মেলিতে নারি। 

[উভয়ে শরন। 

নল। এই ত সময়--অভিভূত প্রায় 
হায়! এ শব্যায় চত্্রাননী। 

“ যাগ চলে ” কে আমারে বলে; 

একবস্ত্র, কেমনে পলাব ? 

না-ন1--ছড়ে যাঁব +-- 

প্ময়স্তি কোথা যাবে গাম সনে ? 

- আনল গেলে-আমারে না হেরে 

যাবে সতী !বদর্ভ নগরে! 

মরি ! গ্রাণের-প্রিয়সী, 

পূর্ণশশা ধরাতলে ! 

বিবসন--কেমনে পলাব ? 

(পার্থে অস্ত্র দেখিয়। ) 

এ কি। থড়ী হেথখ। এল কোথা হ'তে? 

এও মায়--হ'ক মায়া-- 

করি নিজ কার্য্যোদ্ধার। 
ৃ [ বসনচ্ছেদন। 

এই স ছেদিনু বাস; 

মম কাদর্শনে, 
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পতিত্প্রাণ! বাচিরে কি প্রাণে? 

চন্দ্রাননে ! ক্ষমা! কর অধমেরে? 

স্থদিন উদয় যদি কতু হয়-- 

শ্রিয়তমে ! দেখা হবে? 

নহে, এই শেষ দেখা! 

ছি! ছি! আমি কি নির্দায়,-- 

আমা বিন! যে কভু ন! জানে, 

একা রেখে হুর্গম কাননে 

কোন্ প্রাণে যাব চলে ? 

হায়! কে যেন রে বলে-- * 

«“ এস, এস, বিলম্বে জাগিবে বাঁল!।” 

যাই প্রিয়ে ! হাই; 

দেখ দেখ যতেক দেবতা,-.. 

সতী এক! বনমাঝে। 

হে মধুস্থদন 

শ্রীচরণ অভাগীরে দিও)-_ 

আহ! ! দুখিনীর কেহ আর নাই! 

দেখ দেখ কর” হে করুণা, 

অবলা ললনা, 

আম বিন! হবে উন্মাদিনী; 

চিন্তামণি ! নিক্পায় দিও হে! আশ্রয়, 
আর কেহ নাই-- 
আচরণে পত্বী সপেযাইঃ 
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দয়! করে! দয়াময়) 
আসি প্রি! মাগি হে ধিদাী। 

(ফিরিয়া) প্রাণ ধাঁদে--চলে যেতে নারি) 
সাধে কি হে ফিরি? 
দেখে যাই-»দেখে যাই অশাখি ভরে) 
আহা! দময়ন্তী ধুলায় লুটায়-_ 
এ দশায় কেমনে ফেলিয়ে যাব? 

না--না-_শ্ুধুমারী, রাজার ঝিয়ারী 
কষ্ট পাবে যোর সনে) 
যাই দুর,বনে নহে জনক-ভবনে 
প্রিয় মম না ফিরিবে 

'“অনাথিনী-অর্ধবাস এ কানন মাঝে, 
দেখো রেখে। দীননাথ ! 

যাই, যাই পলাইয়ে। 

[ প্রস্থান । 

€ কলির প্রবেশ) 

কলি। তবু মম কন না পুরিল ), 
বিচ্ছেদ হইল,; 
কিন্ত, | | 
্রাণে প্রাণে অবিচ্ছেদ গ্রবাহ বহিচ্ছ 
ফেলে গেছে--ফেলে গেছে; 
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যার তরে দেবে অনাদর, 

দেখিব নয়ন তরে )--" 

হতাশ বিকল বাম! কি করে কাননে । 

[ প্স্থান। 

দম। (উঠিয়া) নাথ! 

কোথা! প্রাণনাথ? 

এ কি! অর্ধবাস মম পরিধানে ! 

নাথ প্রাণেশ্বর ! কোথা তুমি? 

দাও দেখা )--নহে, যায় প্রাণ | 

(কলির পুনঃ প্রবেশ * 

কলি। ছেড়ে গেছে--তবু চায় নলে) 

ঈর্ষানলে প্রাণ মম জলে । 

না, না প্রাণে প্রাণে বিচ্ছেদ 

না হবে কতু। 

| প্রন্থান। 

দম। প্রাণের! দাও দেখা, 

এক। আমি বনমাঝে) 

ওহে গুণমণি আমি বনমাঝে, 

দাও দরশন ;--নহে না রবে জীবন । 

প্রাণনাথ ! কোথা গেলে? 

'ঘোর বন--হৃদি কম্প হয় ঘন ঘন); 

দেখা দ1৩-- দেখা দাও--প্রাণেশ্বর ! 

ণ৫ 
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পরার 

রাখ নাথ! রাখ পরিহাস, 

হতেছে ছুতাশ,*- র 

কত মহে কামিনীর প্রাণে আর! 

মরে হে অধিনী, হৃদয়ের মণি, 
দেখে যাও -ষঙগে যদি নাহি লও । 

বল আ্োতম্বতি ! কোথা গেল পতি? 

পুণ্যবতি ! বীচাঁও এ অভাগীরে ; 

বল পাখি, শাখি, 

প্রাণনাথে দো.খছ হে যেতে 1--" 

কোন্ পথে বললে দাও মোরে) 

ল্ত1 ! কহ কথা-_ 

কাঙ্গালিনী চায়, পতি'দরশন; 
উর্ধশির-_দেখ, গিরিবর ! 

কোথ। প্রাণেখর, 

বল হে, সত্বর--াব আমি পতি-পাঁশে, 

পতি বিন! বাঁচি ন! হে শৃঙ্গধর ! 

প্রাণেশ্বর ! দেহ ন! উত্তর, 
কাতরা কিন্করী ভব। 

হায়! কোন্ পঞ্চে যাব? 

প্রাণনাথে কোথা দেখা পাব? 

পদচিহ্ন নাহি হেঁর পথে। 

মম প্রাণেশ্বরে কে নিলে হে হরে? 

দে রেফিরে-_দ্ে রে, অভাগীর নিধি। 
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হায়! হায় ! কি হ'ল, কি হ'ল,» 

কিবা ছলে ভূলে ত্যজে গেল প্রাণনাথ ? 

প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন 
শ্রীচরণে ক'রে সমর্পণ, 

আশ্রয় লয়েছে দাসী ;-- 

তুলে তারে কোথা আছ, শ্রভু? 

একি! একি! 

দেখা দিয়ে কেন হও অদর্শন 1 
এই-_নাথ ! এই যে তোমারে হেরি ; 

প্রণনাথ ! পলাইও ন! আর +-- 
দেখ, বুঝি যায় প্রাণ। 

[গ্রস্থান।, 

দ্বিতীয় গভরস্ক। 
পর্সিসিসসি 

২ 

বন। 

নল। 

নল। চল--চল-_ভাবিলে কি হবে? 

_ পতি-পরায়ণা পশ্চাৎ আসিবে; 

দুরে-দুরে-_দুরবনে যাই গলাইয়ে) 
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নহে, প্রাণ-প্রিয়ে আসিবে খঁজিতে। 

এ বুঝি, আসে: প্রিয়তমা ? 

পদ নাহি চলে আর, 

না_না-যাই পলাইয়ে 
আসে ধেয়ে উদ্মািনী-- 
আহা ! মুক্তকেশা, 

অ্ধবাসা, একাকিনী বনে। 

এ কি দাবানল ? না, এও মায় । 

কোথা যাৰ? পগলাব কোথায়? 

চলিতে না পারি আর। 

আহা ! পতিপপ্নীযণা 

- এতক্ষণ জীবিত কি আছে অভাগ্গনী ? 

( নেশখো8) 

কেআছ এবনে ?যায় প্রাণ দাবানলে-- 

চলিতে না গাবি। 

রক্ষ/ কর--রক্ষা কর-_পুড়ে মরি | 

নল। নহি ভয়-"কে যাচে আশ্রয়। 

(নেপথো ) 

দেখ! দেখ! 

আসে অগ্রি গঞ্ভিয়ে গ্রাসিতে মোরে 

নল। নাহি ভয়-+নাহি ভয়! 

্ [প্রস্থান । 
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€ কলির প্রবেশ ) 

কলি| মনোরথ না পুরিল মোর ;-. 

এ দ্রশ।য় দয়! ধর্ম নাহি গেল; 

প্রতিশোধ কি হ'ল--বল না? 

দেখ পুণ্য-বলে_তেজ:পুঞ্তকায় ;১-- .&) 

দগ্ধগ্রায়-দেহে তার রহি? ! 

এত ক !- তবু নাহি ধর্শত্র্ট হয়; 
ছলে মরি জলে মরি_- 

ন! পুরিল মনস্কাম | 

[প্রস্থান । 

তৃতীয় গভভাঙ্ক। 
পাও (০০ 

সি 

বন। 

দময়স্তী। 

দদ। শুন্তে, সমীরণে, হুর্গম অরণ্যে 

থে গুন রোদন মোর, 

ৰগেদাও,--কোথা প্রাণনাথ । 

লে জামার-্জামারে না ছেড়ে রে; 

উ 
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আহা! কভু ক্রেশ নাহি সহে ৮ 

হুর্গম কাননে কেমুন ভ্রমিৰে একা? 

সঙ্গে নাহি দ্াঙ্রী মেবিতে চরণ ছুটি? 

তাঁ* যেতে চাই, তাই, কাদি-উন্মাদিনী) 

কোথা শ্বামী? কেবাবলে দিবে? 

কে রাখিবে অবলারে? 

একি! ভয়ঙ্কর অজাগর 

আমিতেছে মেণিয়ে বদন; 

প্রাণনাথ ! দেখ আগি-- 

কালসর্প বধে গ্রাণে; 

আগগুমে হে, আন্তরের সার! 

কৃপা করি' পৃ দাও একবার 

দমমন্ত্রী মরে--বারেক দেখ হে আমি; 

যায় প্রাণ অহি-গ্রানে ) 

ভগবান! রক্ষা করো নলরাজে, 

গ্রাণনাখ ! শ্রাণ যায় 

কে'খা তুমি এ' সময়? 
(নেগথো ) 

চা) গদ্দান! ফেলছি কাটি হে, 
ধেতে খাপ | 

( দর্পবধ কষ্িয়া বাধছয়ের প্রষেশ ) 

১ম বা। দেখ$ দেখং-টুক্ টুক টুক! 
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রাতারাতি 

যাই, যাই-_বুকে করে লিয়ে, 
মুখে চুম। থাই। 

দম। মাগো! জগংজননি ! 

এই কি মা, ছিল তোর মনে? 

বনে ছেড়ে গেছে স্বামী, অর্ধবাষে শ্রমি-- 

শিব-সীমস্তিনি ! সতীর সতীত্ব রাঁখ। 

মরিতাম--সে ছিল ভাল) 

দেখ মা) পক হ'ল, 

নলের রমণী কিরাত স্পর্শিতে আমে ! 

দেখ মা অভয়ে ! ঠেকেছি গো মহাভয়ে; 

পদাশ্রয়ে তনয়।রে রাখ, তার 

দাক্ষায়ণি ! দেখ দুহিতায়। 

২য়ব্যা। ওরে, এগো, এগৌ) ওরে ধর্ না) 

১ম বা] উঃ উহ !শবড় তাত রে! | 

উভয়ে। ওরে পুড়ে গেল__ পুড়ে গেল! 
| উভয়ের প্রস্থান! 

দম। হায়! হাঁয় প্রণ-_চরণ চলে না আর; 

না_না-যাব, 

যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ) 

ন1থেরে খুঁজিব-- 
[ৃষ্ছা। 

(যুনির গবেশ) 

মুনি। আঁহ! ! কে রমণী ছিন্ন কমলিনী ম্ 
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ররর 

পড়ে ভূমিতলে ? . 

হেরি' জ্ঞান হয়_সামান্তা এ নয় নারী। 

আহা ! এ" দশায় কেন অভাগিনী ? 

কে মা তুমি, খোর বনে আছ পড়ে? 

একি ! সংজ্ঞাহীন ? 

শ্বাস বহে ধীরে বীরে, 

জল দ্রিই মুখে । 

দম। প্রাণেশ্বর ! গ্রাণেশ্বর ! কোঁথ' তুমি ৮ 

সুনি। আহা! বুঝি উন্মাদিনী_-পতির বিরহে 

মাগো! সন্তান তোমার আমি; 

লয়ে যাই কুটারে তোমায় ;- 

নহে, পথে গ্রাপ হারাবে গো অভাগিনি 

দম। পিতঃ! বলে দাও কোথা পতি মোর 

মুনি । মাগে জ্ঞান হয় আছ অনাহারিও 

চল মা, কুটীরে বিশ্রামে সবল হবে» 

কর বারি পান। 

দম। পিঠ! বলে দাও-- 

কোথ! মহারাজা নল; 

বনে ফেলে কোথা গেছে মহারাজ। 

সুনি। চল মা, কুটারে, 
ধানে হব অব্গত--কোঁথ! পতি ভোর । 

বম। পিতঃ, পিভঃ, পতিরে কি দেখা পাব £ 

| [ উভয্বেবর প্রস্থান ১ 
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(কলি ও দ্বাপরের প্রবেশ ) 

কলি। সথ!! মজিলাঁম নলরাঁজে ছলে; 

একে পুণ্য-তাপ দেহে তার 

তাহে, কর্কট-গরলে 

অহরহ অন্তঃস্থল জলে ! 

ভাবি-নলে ছাড়ি ; ঈর্ধা পুনঃ করে মানা, 

অহরহ যে নিগ্রহ সহ্ি-- 

কিকব তোমারে আর। 

আগে কিহে জানি, 

ধর্দভ্র্ট করিতে নারিব? 

নয়া আছে যার_- 

আমা” হ'তে কিছু নাহি হয় তাঁর। 

স্বাপ। কেমনে করিল তোমা কর্কট দশীন 

কলি। ককট, অনন্ত-সহো দর, ূ 

নারদের শাপ ছিল কানন-ভিতর। 

দগ্ধ হয় দাবানলে) 

হেনকালে নল তারে উদ্ধারি, 

বুকে তুলে লয়ে যায় নল- 

বক্ষে তার দংশিল কর্কট; 

তিরস্কার করি? কহে নল-- 

“তাল তব আচরণ!” 

' কহিল তূজঙগ--" হের, মিল অঙ্গ 
ভইয়াছে কুৎসিত-আকার * 
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হুঃসময় স্বর্ণ-কায়' কিবা কাজ? 

স্মরণে আমার পুরাকাস্তি পাবে, রাজা ; 

ভেণে। মহ'রাঁজ 1- আমি সখা তৰ।” 

এত বলি অহি গেল চলি, 

বস্ত্র দিয়ে নলরাঙজে। 

ডট ফণী নলে না দংশিল--" 

দ'শেছে আমায়; 

রা যায় বিষে নার! 

নলরা। ঘায়; 

কি হয়_কি হয়-য়ে কাপে কার মম? 

আছে হে, গণন'-বিদ। রাজার বিশেষ, 

(মই বিদ্যাবলে মম ছল নাহি চলে; 

গণনায় মতি স্থির হয়) 

উল স্থিরমতি--ভক্ষে কে জিনিত নলে, 

মে বিদ্য বাপ নল পায়, 

বধিবে আমান; 

ঈর্ধায় ঠেকিছি মহ্ছাদায়,- 

ঈর্ধার গ্রভাবে নঙ্গে তজিবারে নারি; 

রব দেহে তারি-+ 

সা হবার হবে অবশেষে। 

| উয়ের প্রস্থাক। 
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চতুর্থ গভাক্ক । 
জিত টা 

পাম্পি, 

ঞ্ল 

হী 

নল। 

নল ক দম থুষিবে জগতে,- 
আইলাম ঘোর বনে পত্বীরে ছড়িয়ে! 

গত্য সখা কর্কট আমার; 

কুখসিভ আকার হিভ হেতু মম। 

কান্তি আর নাহি চাই, 

হেমকাস্তি দময়ভী দিছি” ডালি 3 

পূর্ব রূপে হব লোকে দ্বুণার ভাজন। 

অধীনতা কেমনে স্বীকার করি ? 

ফিরে যাঁই চলে, ফলে মূলে 

কোন মতে কেটে যাবে দিন। 

ছি! ছি! পরের অধীন ?-- 

এত ছিল ভাগ্যে মোর? 

দময়স্তি | প্রাণেশ্বরি 

গ্রাণ ছিড়ে সাধে কি এসেছি চলে? 
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হ'তে হবে পরের অর্দীন-- 

জীবন-নির্র্বাহ হেতু । 

আহা ! প্রাণেশ্বরী আছে কি আমার ? 

্রান্থ পাতি জুড়ে কর তুলে চাদ মুখ, 

বার বার বলেছিল ছেড় না আমায়। 

আহা! অবলায় কোথায় ভাসায়ে এন্স ! 

আহা ! কেহ বদি বলে-_ 

ন্থধে আছে প্রাণেশ্বরী ১ 

গ্রাণ দিতে ন! হই কাতর । 

প্রিয়ে ! গিয়েছে কি বিদর্ভ নগর ? 

আছো! চিন্তার উন্মাদ হব ! 
যা হবার হয়েস্ছে আমার” 

ঘুচেছে জঞ্জাল । 
প্রিয়া সনে আর নাহি হবে দেখা! 

'একা-একা আনি বিপুল সংসারে ! 

তগবান্ ! না ক্ষতি করেছ দুর্গতি- 

ধন যেন রহে মতি। 

ছি! ছি! পত্ী-ঘাতী-- 

ধর্ম কোথ| মোর ! 

আহ! ! প্রাণের প্রতিমা! 

কোথ|। ফেলে আমিলাম চলে? 

আহা ! পড়ে ষনে--ধরণী*শয়নে-- 

পূর্ণশশী জিণি দ্ধপছটা 
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আহ! ! 

বয়ান বহিয়ে গড়েছে রোদন ধারা) 

ছে রেখা রঙিত বদনে ১ 

আহ]! প্র।ণেশ্বরী অংমা-হারা উন্মাদিনী! 

( হুদ্ধর প্রবেশ) 

পথ নাহি জানি, 

কোন্ পথে অযোধ্যা ঘাইব ? 

মাতা, কৃপা করি? বজিবেন মোয়ে-_ 

কোন্ পথ অবোধ্যা থাইতে ? 

লদ্ধা। ওমা! কে তুমি? 

নল। আমি, আমি-_- 

বৃদ্ধ! । বাবা গে! ।'মলুম গো]! গেলুম দি 

বন থেকে দেরুল তাই আই করে গো 

নল। ছি !ছি। বরিক্ প্রাণে 

সবাকার ঘ্বণার ভাজন আমি । 

(একজন লোকে॥ প্রধেশ ) 

লোক। কিগো? কিগো? 

বুদ্ধা। দেখ ০গ1, তালগ1ছ বেন মিন্সে 

খোন1 খোলা রাখুক ছুটে! পা, 

বলে আয়, না, আয়, না, 

' বনের ভিতর আয়, না ঘাড় ভাল । 

লোক। কে তুমি? 
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নল। আমি বনবাসী | 

লোক। বাদী আন্ বাসীই আছ,--ধনে 

লোককে কেন ভয় দেখাও? 

নল। মাত্র জিজ্ঞামিন্ু, 

কোন্ পথ আঘোধ্যা যাইতে ? 

নাহি জান বদ্ধা কেন পেলে ভয় | 

লোক । কেন গেলে ভয়? দে বর্ণের ঘটা- 

শাঁকচুণী ডর!য়! চল গো চল, ও একটা 

মুরোদ, বলেন বাসী; বাসী আমরা জানি 

না,বাসী অমন ফিটং ফাট, -জটা! 
হবে, নখ হবে। 

(বৃদ্ধ! ও লে।কের, প্রস্থান ) 

নল। ভাল হ'ল-.. 

নল বলে কেন ম। ভানিবে আর; 
সখা! সখা! তোমার কপায় 

নল নাম ডূপল ধরায় ;-- 

অধীন হইতে আর নাহি হয় ডর) 

আর নাভি লগ্্ী ভয় ;-- 
কেহ না চিনিষে। 

আহা! গ্রাণেশ্বরী 17 

আর কোথা দেখ! পাব? 
[প্রস্থাল। 
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পঞ্চম গর্ভীঙ্ক। 

সু এআ 

চেদিনগর-_বাঁজবাটার সন্মুখ। 

নাগরিকগণ ও দময়ন্তী | 

দম। বলে দাও--রাখ মোর,প্রাঁণ-- 

এ পথে কি গেছে পতি! 

১মনা। আরে ও পাগলী! এজানে | 

দম। বল, বল-রাখ গো মিনতি, 

জান যদি, 

বল--কোন্ পথে গেছে মোর পতি? 

আয়ত লোচন-- 

বর্ণ যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন__ 

গুণধাম, সর্বস্লক্ষণঠাম ; 

বলে দাও কোন্ পথে যাঁঘ, 

কোথ। তার দেখ! পাব? 

আহ! ! কোথা তুমি প্রাণেশ্বর ? 
বনে ভ্রমি? হয়েছ কাতর ? 

৬" নাথ! দাসীর নিকটে। 
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( ছ'দের উপর র।লরমাত1 ও ধাত্রী ) 

পাজ-মা। ধাত্র! দেখ পাগলিনী গ্রাঁয় 

কে রমণা যায; 

অর্ধবাসে-_বিমলিন বেশে, 

বু যেন কাঞ্চন মৃন্তকা মাঝে । 

আন, অভাগীরে আন, পরিচকষ জান ;--. 

কেন বাম! বাঙ্গালিনী | 

আহা! ভুজন্গিণীশ্রেণী 

কেশগুচ্ছ ধুলা-ৰিলুষ্ঠিত। 

শম। প্রাণেশ্বর ! নিশ্চয় বলে হে প্রাণ, 

পাব পুনঃ দরশন। 

ভবে কেন রয়েছ অন্তর 

অন্তরের অন্তর আমার? 

(ধাত্রীর দ্বারে আগমন) 

ধাত্রী। কে ভূমি গো পাগলিনী প্রায়, 
কর কার অন্বেষণ? 

দম। সুভাবিণি! পক্ভিহার! পাগলিনী আঙ্গি 

পার বলে দিতে--কোথা গেছে স্বামী? 

ধাত্রী। এস, রাজমাত্তা ডাকিছে তোমায় | 

দম । মা গোঃ যাব আমি পতি অন্বেষণে) 

বিলম্ব করিতে নারি। 

ধাত্রী। এক! নারী ধরামাঝে, 

পদ্ি কোথা খুজে পাবে? 
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রাঁজমাতা, বড় কপাময়ী, 

লহ আসি" আশ্রয় তাহার, 

উপায় হইবে তাহে। 

দেখ, রাজমাতা ছাড়ায়ে ঢুয়ারে 

আদরে গো ডাকেন তোমারে । 

দ্রম। মাগো! দেবেকি গো 

পতিরে আনিয়ে মোর? 

রাঁজ-মা। শান্ত হও, শুনি আঁগে বিবরণ ;-- 

কে তুমি? কোথায় গন্ধি তব? 

দম। সৈরিন্ধী আমার পরিচয় ॥* 

ছিল পতি মম বহুগুণাপার! 

হায়! বঞ্চন! পাতার, 

দুত-পণে সকল হারিল; 

বনে গেল আম! ছাড়ি” । 

মা গো! বহু ক্রেশে খুজি দেশে দেশে 

পাণেশে কোথায় পাব? 

হ'য়ছি হতাশ-দে গো মা আমাস- 

পতিরে আনিয়ে দিবে। 

ও মা! রাখ প্রাণ গ্রাণনাথে হারায়েছি। 

পাজ-মা। শুন সুলোচনে ! রহ এ ভবনে, 

ক্লেশ কিছু নাহি হবে; 

পুভা হেতু কুসুম ভুলিবে 
প তা 

স্1 তা 52াল ০2 7 
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বলিও লক্ষণ, 

দেশে দেশে পাঠাব ব্রাহ্মণ, 

তব পতি-অন্বেষণ-হেতু ; 

কন্তাসম থাকিবে হেণায়। 

কেঁদে! ন! মা, অভাগিনী, 

ওমা ! পতিপ্রাণ! ! কতই সয়েছ ! 

দম। মা, মা আমাদ রুপাময়ি ! 
তনয়ায় রাখ দায়ে, 

রেখে মা, দাসীর প্রাণ--. 

ও মা! জান ত মারীর ব্যথা। 
[ সকলের প্রস্থানি। 

( বিদুমকের প্রবেশ ) 

বিদু। অলগ্নেয়ে পুষ্করে, যে রাখলে ধরে-_- 

তা না হলে ফিরাজা হাতছাড়! হয়। 

সাতদিন গেল কারাগার থেকে বেরুতে, 

এখন কোন্ পথে কোথায় গে ধরবো ? 
বাবা! ভাঙা তান্লা ভগবান্ দেখিয়ে 

দিলে। বামুণেষ্ট ছেলে ধানে চালে দে 
মারবে ! আক্ল খু'জবো কোথায় ? 
বাপের জন্মে যে নাম শুনি নি--এমন 

মুলুক বেড়িয়ে এলুম। আবার এর নাম 

শুনচি--চেদদি [ রাজবাড়ী কি সাধে 

৫ 
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দেখেযাই 1-্পাকে বেংথাকে ! হোমা 

পাখী-গিরিশ্লেই বসে। 

[ ইইজন লোকের পুরং প্রবেশ )। 

১ম লো। দেখ, দেখ, তখন সেই পাগলী 

“ স্বামী কোথা বলে দাও ” বল্ছিল; 

আর এখন এ পাগ্জা বামুণ আপন। 
আপনি কি বকৃছে! 

বিদ্ু। বকৃছি তোমার বাঁড়ি আদাযশ্রান্ধ 

থাব। বলি পাগী কে? কি বলে-- 

“ পতি কোথা বলে দাও মোরে 1” 

২য় লো। দেখ, দেখ,, এও খেপলো-- 

বিদু। বলি_-এ কি পাগল করা দেশে? 

সাদ! কথা বলছি, তবু পাগল বল্ছিস্ 

আমায়! চীড়া। দাড় আমিও শিখ 

লুম ; দেখ, দেখ২-পাগজা। বেটা 

হান্ছে দেখ, । 
১ম লো। বা! এ রঙের বামুণ। 

বিদু। বা! এ সঙের মিন্সে। 

য় লো। বামুণ পাগল নয়, ধূর্ত। | 

বিদু । চটে চলে যাও কেন বাবা ? 

আপোসে ছ কথ! হয়ে গেল--এথন 

 চল--তোমার বাড়ী ভোজন করি গে! 
১ম লো। রসের সাগর! 

*)৩ 



নল-দময়স্তী . 
শষ 

বিদু। না, ন1--উদ্বরট বড় ডাগর ! তাই 

ভাবছিলাম, ডোমায় কৃতার্থ কব্ব। 

তাঁয় আর কাজ ৰাই, এ পাঁগজী কোথা 
গেল বল দেখি & 

[ দুইজন লোকের প্রস্থান। 

(একজন স্ত্রী-কবীকের প্রবেশ ) 

সত্রী। আহা! পাগর্ীকে খুজড? পাগলী 
তোমার কে গা ? আহা । কোন 

আবাগী-_স্বাশী হারিয়ে পাগল হয়েছে 

আদর করে রাজম্নত। তারে বাড়ি নিয়ে 

গেছে। « 
[প্রস্থান। 

বিদূ। বুঝি, দময়ন্তী বেটে আছে; নইলে 

পাগল হয়ে স্বামী খুঁজে বেড়াবে কে? 
রাজাটা চিরকাল ঝ্কনি-__এক বগ.গা 
কোথা চলে গেষ্টে, মাগী কেঁদে কেঁদে 

পথে বেড়াজ্জে। , দেখ, আমার বুদ্ধি 
আছে; গুরুমশই শাল। যে কাণ মলে 

দিলে, নইলে ক ্  শিখতেম । আজ 

থাকন, পাগলী দেখ্ন-_তবে গমন; ষদি 

ঠিক জানতে পাঁরি৮-তবে ধরি) সন্ধান 

নিই। 
| নিদুপকের প্রস্থ । 



নল-দময়ন্তী | ৯৫ 

ষষ্ঠ গভরন্ক। 

কক্ষ । 

মনন ও দময়স্তী। 

হলন্দার গীত | 

মাঁলকোষ বাহার--কাওয্খলি। 

 শ্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে। 

কোঁথা রবে ?-- দেখা দেবে 
ভালবেসে সে আমারে । | 

কাদে প্রাণ তারি ভরে, সে ত তা বুঝে না অন্তুরে। 

জেনে শুনে কোমল প্রাণে 

বেদনা সে দিতে নারে। 

স্থন। আহা! 

হেথা তুমি সখি, নিরবে রোদন কর? 

করনি শয়ন? ররাস্ত তুমি অতিশয়। 

দম। র্াজবাঁল! ! সুধাময় সঙ্গীত তোমার ! 

' গুনে গান উন্মাদ্রিনী প্রাণে 

আঁশ] পুনঃ হয় বিকশিত। 
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নুন। সখি! কেন লো নিরাশ হবি! 

ভাল বাসি যারে-- 

সে আমারে কোষ! ফেলে রবে? 

দম। সথি! যন বিশ] হারাই রতন; 
কাল নিদ্রা! এল গ্রে! আমার; 

হাঁয়! কেন পুনঃ জাগিন্স কাদিতে ? 

কাল-নিদ্রা এল সখি, 

তাই ত হারান নাঁথে। 

স্কন। আহা, বিস্তর গয়েছ সখি, 

কথা কও, মনোব্যথ! রেখ ন! লুকায়ে। 

আমি ভগ্মীসম ;- 

কাদ সখি! প্রাণ খুলে কাদ মোর কাছে। 

সংজ্ঞাহীন! বনগথে ছিলে যবে পড়ে_- 

না জানি গো» কি হ'ল তোমার মনে। 

সখি ! ৰ 

বল মোরে কে ক্বোমারে করিল চেতন; 

আঠা! ৰ 

কাঙ্গালিনী পতি-ছারা, কতই সয়েছ ।-_ 

বল তব ছু'খ-কথ; 

অশ্রজল দিব বিন্বিময়ে। 

দম। মুচ্ছাগত বন-গথে ছিলাম পড়িয়ে, 
সংজ্ঞা লাভ করি ধক তাপস কৃপায়। 
তেজঃপু্ উদাধীন কহিল আমায় ,_- 
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"যাও, বপে !--পশ্চিম প্রদেশ, 

পুরিবে গো মনোরথ$ * 
আচন্বিতে তপাচারী হল আদর্শন; 

নাথ বিন| সব শূন্ হেরি, 

চলি ধীরি ধীরি-- 

পথে দেখা বণিকের সনে । 

দলবদ্ধ যাঁয়, দেখিয়ে আমায় 

এক জন কুপায় করিল সাথী; 
পরে হেরি” রমাস্থান, বণিক সকল 

বিশ্রামের হেতু রহে। 

হেন কালে দৈব বিড়ম্বন। 

মন্ত করী আইল তথাক়্ ;-- 
চরণের ঘায়' হত হ'ল কত জন। 

প্রাণ-ভয়ে পলায়ে আইন; 
রাজ-মাতা দেখিয়ে আমায় 

কুপায় আনিল পুরে। 

স্থন। আছা! 

ফেটে যায় বুক দু'খ কথা শুনে তব 

সাঁধবী তুমি, পতিরতা, গুণবতী,_- 

সথি, এ দিন ন! রবে তোর। 

বরাননে ! 

, মলিন বমনে ফেনণগে! রহিতে সাধ? 
কেন নাহি পর বেশ ভুযা ? 
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দম। নাহি জানি সুধদণি !-" 

কোথা? প্রাণেশ্বর। 

কি দশায় আছেন কোথায়; 
অর্ধবাসে গিয়েস্থেনে ফেলে; 
ভাগ্য-ফলে যদি দখা পাই-- 
অর্ধবাস ত্যজিব খন; 

নহে, ভিথারিণী গতি-কাঙালিনী-- 
অদ্বিবা, যোগ্য পরিচ্ছদ মম। 

স্থন। আহা! সতি,পতিভক্তি শিখি 

তোঁর কাছে। 

দয। নুপতি:ননিনী! আমি, ভাগনী; 

গঠিভক্কি ঘদি গো জানিব_- 

কেন তবে গ্রাণানে রাখিতে নারিব? 
চলপ্রায় দিন বয়ে হায়,-- 

কোগাম শামা বদ! 

বজাঘাত করিয়া থিপিনে 

চপে গেন-আর.ত এল না; 

কাল-নিদ্রা আসি আমার,-- 

গরীণনাথে হারাউু। 

(ধাত্রীরূ্রবেশ ) 

ধাত্রী। ওগো একজক্ী গণৎকার এসেছে) 
দূৰ ঠিক্ ঠাক্ বি 



নল-দময়ন্তী। ৯১ 
টিটি উর নিন েরা রিনি চিরিনিগা তির রিনি 

গুন। কোথা? ডাক না? 

ধাত্রী। এই যে আস্ছে। 
(বিদুমকের প্রবেশ ) 

বিদু। কাগ! আয়., কাগা আয়, 
ষড়াননের একই বার,» 

তুষ্ট বড় কাচা! মোগায়) . 

(শ্থগত ) এই ত মাগী, 

মড়াঞ্চে পোয়াতির বী; 

আরং.লুকাবে? ধরেছি। 

দম। দিজবরে কোথা কি দেখেছি ? 

বিদু। এয শুঁট্কে! মাগী মাটীমাথা__ 
ওর ছিল অনেকণ্টাক!) 

ওর-স্বামী বড় একগুয়ে_- 

উড়িয়ে দিলে এক ফু'য়ে। 

দম। পরিচিত স্বর; 

কে তুমি, হে দ্বিজ? 

॥ বিদ্ু। সোজা বোঝো, 

পরিচয় দেও-_ 

বাপের বাড়ী চলে যাঁও। 

এখন রাজা কোথা বল) 

ল+তে এসেছি, বাপেক্জ বাড়ী চল। 

এই দড়িতে আগুন,-- 

আমি সে ঠেঁটা নামুণ! 
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দম। একিখ রাজ্রসথা হেথা? 

জান যদি বল). ওহে! কোথ| নলরাজ? 
বিদু। তুমি চল, সবার পর তার সন্ধানে 

ঘুর্চি; যাঁবে কৌথা ? দিন দুই তিনে 
ধর্ছি। ৰ 

স্থন। সখি! ভগ্রিঃ?দময্তি 
(রাজমাষ্ার প্রবেশ) 

রাজ মা। দময়স্তি] বাছা, 

দাও নাই পরিচ্,- 

এই সে,জটুল চিত! 
ওমা তুই মোর ভগ্ীর বিয়ারী, 

.বিদর্ভনগরে আজি পত্র পাঠাইব,__ 

পিতা মাত! উদ্বগ্ ভোমার। 

আয়,, মা স্ুনন্ব! ! তোর ভগ্রীরে লইয়ে_- 
গ্বহস্তে করেছি পাক দেখ সে কেমন। 

[ সকলের প্রস্থান ।' 

বিদু। ওরা ত পাক করেছে) 
আমার যে পাক গাচ্চে! 
দেখি কোথা ভাড়ারী খুড়। 
মিল্লবেই পেটের মন্ত-এক শুড়। 

[প্রস্থান 

৪ 

৯ 
ঠ 
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চতুর্থ অঙ্ক & 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 
এর পর্স ৯৯১ রি 

সস 

ধতুপর্ণ রাজার বা্টী-প্রাঙ্গণ। 

বিদুষক ও ছগ্মবেশী নল। 

বিদু। (স্বগত ) বাুক ত বাহক--আমি ঢের 

ধাকা ছক দেখেছি;-বিনা আগুনে 

রাধতে হয় না । এই-_-নল) কিন্ত, 

সন্দ। হচ্চে--পু্ষরে রঙা কোথ! গেলে 1? 

নল! (ম্বগত) জীবনের অলঙ্কার 

ছিল রে আমর-- 

স্বেচ্ছায় ফেলিন্থু জলে; 

তূলিব কেমনে? ভোল| কি মে মায়? 

 অশ্র আখি বিধুসু্রী, 
পলে পলে দেখা দেয়। 
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আমার-আমার জীবন আধার 

তারে কি ভুলতে পারি ? 

আহা ! প্রাণের একানী কি দিয়ে বট 

প্রিয়া আম। বিন! মাহি জানে; 
গহনে আইনত ফেস 

তবু সে'ত দৌষে,নি আমায়; 

সে তেমন নয়) কেঁদে ছিল উন্মাদিনী। 

হায়! বারেক না দেখিলে আমায়__ 

বণ-পদ্প তখনি শুধার 

এত দিনে 'আছে কি আমার প্রিয়? 

হাঁয়! বলা নাঠি হ'ল_- 

কৃত মথ| মনে ছিল) ' 
প্রণের জালায় পলায়ে এসেছি, গ্রিয়ে ! 

ওহে! জালা নির্ভিবার নয়; 

বুক ফাটে-_অর্দবাঙ্জ।_ 

অরণোর দশা মনে হনে 

বিদু। (স্বগত) এই যে্$সেই হাত পা চাল!, 

ওপর চাউনি)' আমিও চিনি-আমার 

ঠিক মনে আছে; । 'সেবার ধরেছিলেন 

সব্ণহাঁদ--এবার কা্টুচেন ঘোড়ার ঘাস! 
(প্রকাশ্যে) বন্টিদশাই, আজ অস্তিথ 
হ্থোয়। | 
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নল। শুভ দিন মম; 

গুভূ ! করুন বিশ্রাম। 

বিদু। (শ্বগত) সেই স্বর)--নল না হয়ে 

আর যায় কোথায়? (প্রকাশ্যে )বলি 

মশ[ই, আপনাকেই হয় ত যেতে হবে। 

নল। কোথ।? 

বিদু। বিদর্ভ নগরে । 

নল। কোথা? 

বিদু। বিদর্ভ নগরে )-_দময়স্তী-- 

নল। দময়স্তী? কোথা? কেসে? 

বিদু। (স্বগত) ই ই, গলা মে কাপে! 

(প্রকাশ) দমশ্স্তী হবে স্বয়স্বরা-_, 
তসিয়াছি নিমন্ত্রণ দিতে, 

রাজ-দরশন সহজে না পাওয়া যায়ঃ 

ভাবলেম--আছেন বাহুক মশাই, 

অতিথ গে হই সেখা। 

মল। দময়ন্তী--ন্বযন্বর1--বিদর্ড নগরে, 

এ কোন্ বিদর্ভ নগর ? ্ 

বিদু। মহাশয়ের জন্ট আনার ক'টা পিদ্ড 

তয়ের হবে ! 

লল। দময়স্তী--স্বয়ন্বর|! 

নিদু। তাহলে চাড়ান্ না কি? 

১৪ 



১০৪ নল-দময়ন্তী। 
সস 

নল। নানা, শুনিয়াছি-_ 

দনযস্তী শ্বযন্থর! হয়েছিল একবার । 

বিদু। বলি, মশাই, : রাজারাজ্ড়ীর কার্- 

খানা--তাঁর ঠিকাঁনা কি? সব সখের 

উপর কাজ; সখ.ফকরে দেখুন_-নলরাজা 

গেল ছেড়ে-- 

নল। আঃ! 

বিধু। মশাই কি ব্যাজার হলেন ? 

নল। ভাগ, মহাশয় । 

দময়ন্তী--পুনঃ অয়ধরা ? 

নিশ্চন্ জানেন সমাঢার? 

বিদু! মশ(ইং হলপ ম!'নিলে কি বিশ্বাস 

কর্বেন নানাকি? না মশাই সয়র 

নয়;-চসুন ঘরেশশুদার্থ ত্রাঙ্গণ ! 

নল। প্রত ক্ষমুন আনায়, 

ভুলে আছি কথায় কথায় 

আয়োজন কি করিবে দাগ? 

বিদু। ভাল রকম এন লা রন্ধন, 

মো পারি বিশমণ | 

নল। সিষ্টার গ্রপ্ত ১এখানে | 
বিদু। দিন এনে। : 

(নদের মিঠা নান এ রানের বঙ্থস ) 
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মল। মহাশয়! ক্ষুধার্ত আঁপনিঃ 

করুণ ভক্ষণ) 

আরে! দিষ মিষ্টান্ন আনিয়ে, 

যত ইচ্ছা যাবেন লইয়া। 

বিদু। দেন আর--বেঁধে লব) কি জানেন-.. 

রাজার বাড়ী একটু চাঁপাচাপি হয়েছে; 
তিল্ ধরলে তাল্টা খেতুম্; কিন্ত সে 

যোগাড়' আর নেই--মহারাজ দাড়িয়ে 

থেকে খাওয়ালেন । 

নল। বলিলেন--হয় নাই রাজ-দরশন | 

বিদু। বন্ধুমই বাঁ; ব্লুম বলে কি আর-- 
রাজীকে খাওয়তে নাই? (স্বগত ) ন| মন, 

মোগার লোভ মামলাও; ধরা গড়ে 

বাবে; রাজা ত দু'হাতে বদনে ফেল! 
দেখেছে। ' 

নল। (শ্থগত) এ কি বাতুল ব্রাহ্মণ? 

মহাশয় দময়্তী পুন; স্বযদবরা.হবে? 

বিদু। নইলে কি মহাশয়, ছেলে খেলার পথ ? 
কড়া পা-নইলে হাটু অবধি ক্ষয়ে 
বেত !--বাবা তর বেতর দেশ, প্রাণ 

পূরে হাট। 
নল। পুনঃ স্বয়স্বর! ?-- 

হেন কথা শুনি নাই কছু। 
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শিস ০০ 

ব্দি। মার পেট খেকে পড়েই কি শোনে? 

পুমে থাকতে থাকতে শুন্তে হয়। আগে 

কি কেউ শুনেছে যে, আধখান! শাড়ী 

পরিয়ে, বনে স্ত্রী ৫ছড়ে যায়? পুণ্যশ্রোক, 

নলরাজ! পথ দেখালেন ! 

মল। (্বগন্ত) তিরস্কার উপযুক্ত মোর, 

দেশে দেশে গালে এই যশ! 

দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ঙ্ঈর। ? 

না, না,-পতিগ্রাণা, 

মিথা। কহে দ্বিজ 

কিন্বা, কে বুঝে নাদীব প্রাণ? 

দময়ন্তী_আমাঁও মে'পধন, আমি তাঁর; 

স্বচক্ষে না দেখে এ বিশ্বাস না হারা! 

ভায়! আশা গায়-- 

ং বি পাইতে আমা, 

গরলা, এ শ্রেমের ছলনা করে । 

(প্রকাশ্যে) মহাশয় ! এ সতা স্বয়ন্বর ? 

বিদু। আর কথায় ঝাজ নাই) আপনি 
তাবা তুলসি আানুম্ ] 

নল । (স্থগত ) এও কি কলির ছল £ 

চল--নিশ্চয় এ ছ | 

শীণয়িনী সে আমার_- 

সে তন স্বেচারিব্ী; 
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ধুঝি এত দিন বেঁচে নাই; 
আমা বিনা মে রহিতে নারে । 

দয়স্তী পুন: স্বয়ন্বর! ? 

জানিলাম-তবে ধরায় রমণী নাই 

ধর্পত্রি, জীবনমঙ্গিনী, 
গতিপ্রাণ! নারী নাই । 

এই বার স্থাটলোপ হবে, 
মে আমার প্রাণের গ্রাতিমা,-- 

সে আমায় ভূলে গেছে? 

এ কথায় নল না প্রত্যয় করে। 

( খতুপর্পের প্রবেশ) । 

থতু1 শুন হে বাহক! বিদ্যার পরীক্ষা দেহ? 

যেতে পার বিদর্ডনগ্ররে? | 

কালি শ্বয়ন্ধরা তথা । 

মল। মহারাজ! 

কালি প্রানে উত্তরিবে রথ তথা । 

খড়ি। হে ঝাহুক! সত্য, কি কৌতুক? 
'নল। মহারাজ ! অধীনের কৌতুক না মা্ধে। 

ধু । : অনুমান আছে কি তোমার-- 

কত দূর বিদর্ড নগর? 

নল। ম্হাঁরাজ! গুরুর কৃপায়, 

মমহস্তে_হয় তড়িৎ*গমন পায়) 

বিদর্ড নগরে যেতে নহে বড় কথা। 
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টিটি তি নিউ 

ধতু। কর ত্বরা এখনি যাইতে হবে: 
বিদু। এখন আমার | 

কি উপায় ?-+পায় পায়? 

গত। হেথায় ব্রাঙ্গণ তুমি, 
যাবে পিছে চতুরঙ্গ দল) 
ও অন্য রথে। 

বিদ্ু। মহারাজ । বিস্তর ক্লে 
পেয়েছি পন 

দেশ নয় যেশ বাঘ) 

কাই "গানটি চতচচ দেশে যোত 

বাম্।র ছেল পু 

নেয়ে ঘাথেন রণের এক ধারে দিলে। 

গড় হও ভব শাস্ুত জর । 
_শ্রস্থান। 

বিদু। সত্বর !--্তবে মোশা রেদেছি কেন গ 

মহারাজ! প্র 

জানবেন পাঝাড়িয়'ছ যেন। 

নল: দ্বিজবর যাই রথ করিতে শ্রন্তত। ' 

বিদূ। টল্ন মশাটি, আমিও যাই) কিন্ত, 

দোহাই যদি ধা যাই, একবার থামিও। 
তনেছি। বেদ তোনার রখের টান! 

| সরলের প্রস্থান | 
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সী ৫ 

দ্বিতীয় গভক্ক। 

বিদর্ভের রাঙ্জোদ্যান | 

দ্ময়ন্তী ৪ মখী। 

দম। জান ত সঙ্গনি। হংসমুখে গন 

ই গুরুতলে বসিয়ে বিরলে 
ভানি অবিরল নয়নের জলে । 

ভাবিত্াম-(ম আমার হবেকি না হবে। 

সখি! হেরিলে এ কুগ্ত আমোদ্িনি, 
চমকি' তথণি, ৃ 

মনে পড়ে-- ্ 

ই খানে প্রাণনাথে প্রথমে দেখিন্ু; 

লাজ পরিহরি”, আখি ভরি? 

হেরিলাম অদ্ুল মাধুরী ! 

মই॥রে ! আজি কোথ| সে মামার? 

বিকৃ প্রাণ! 

অভাগীর ভরে কলি মনে বিবন্বাদঃ 

মনে হে মৃতু হয় মারল 

অভাগীর তবে রাকোশবর বনধাসী। 

হি 
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সখি ! আগে কি গো জানি-- 

উদ্মাদিনী--পাঁৰ গুণ্ণি? 
আগ পাঁছু না ভাবিস্থঁ- 

নলেরে বরি,-_ ৃ 
গ্রাণনাথে ভাসাইনু স্বকৃল গাথারে | 
এত যদি জানিতাম মথি ! 

ভ।জতাঁম ছার শীণ 

কলি-কোঁপে না গণিষ্ঠ প্রাণপতি। 
ছি! ছি! ভ্ঞামি স্বাণীর দুঃখের সেতু! 

সী! সুদিন কুদিন ংঙ্গে চিরদিন) 

ভেন নাঁহ্রের নাও. 

পতি-গরারণা ভুমি জুলোচনা) 

ঘত অখি 1 সময়ে গর্ত নর রর তরে-- 

দি আদরে হবে পু: রাজোম্বরী ; 
সেখ সাস্ত গুর্ণচন্্র উদ বেমন- 

তব গ্রাণধন পুনঃ আপ দেখ! দ্িবে। 

মতর্ব, সং 

দশে দেশে গেছে ্ টর,-- 

নলরাজে পাইবে নিশয় 
দৈবের ছলনে,  : 

ফেলিয়া, কাননে গিযাছেন পতি তব) 

বার্ধা পেয়ে আমিবে র্ ধেয়ে 

ইদয়ে ধরিতে তোরে | 
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রাজ-সথা বান্ধব-বত্সল,. 

করি নানা ছল, 

দেশে দেশে করে অন্বেষণ; 

জান তৃম-_মতি বিচক্ষণ সে ক্রাঙ্গণ, 

অন্তঃপুরে অয্েষণ করিল তোমারে ! 

গুনি' তব পুনঃ হ্য়ন্বর, 

নল নৃপবর যথায় রহিবে, 

ব্গ্র হয়ে"আসিবে সত্ব) 

কেদ না সজমি আর! 

দম। সখি! প্রভাত সমীরে 

পত্র যথা কীপে তর তর-- 

কাপিছে অন্তর স্বয়স্বর কথা কয়ে; 

কি জানি, লো, যদি গুণনিধি 

দ্বণা করি, পাপিনী ভাবিয়ে 

আর নাহি দেন দেখা। 

মনে কত ভয়-_-. 

নিশি দিন স্থির নহে প্রাণ! 

কি হবে, কি হবে--মরি ভেবে ভেবে; 

এ যাতনা সহিতে না পারি। 

তবু মরিতে না চাই সই! 
কই প্রাণনাথ কই! 

' মরিব লো! ! দেখিতে দেখিতে তারে; 

দই রে, কাদিতে জনম গেল! 
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সখি। সখি! অনল-উত্তাপে : 
কাঞ্চন দ্বিগুণ শোভা ধরে,-- 

ছুঃখ তব গৌরবে তরে; 

প্রেমের পরীক্ষা ৫তার) 
শ্রাণকাস্তে পাঁবে,ছু'খ ভূলে যাঁবে, 

গল্পচ্ছলে ছু'খ কর্থা কহিবে সোহাগে; 
নব অনুরাগে | 

পুনঃ হবে সুখ সন্দিলন। ' 

দম| সখি! আর গ্লোহাগের নাহি সাধ; 
না জানি গো, কত অঘতনে 

কোথায় বঞ্চেন নাথ) 

রাজ্যশ্বর--কভু মাহি সহে ক্লেশ ১৮ 
. প্রাণেশে কি পাৰ আর 

সই ! ঘত কাদি-+ 
বাড়াতে যন্ত্রণা, : 

পোড়া আশ! তত্ত করে মান] । 

শরৎ-বর্ষণে বিরাজ যেমন 

কত হাসি, কতু কাদি) 
কভু ভাবি মনে-+ 
নাথ-অন্বেষণে পুষ্জীঃ যাই বনে, 

দুঃখে, অভিমানে! 

কিরাতের সনে ঝুঁঝ বা আছেন নাথ; 

কিছ! কোন বিজৰ গহ্বরে-_ 
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নাহি হেরে নরে-- 

আছেন বা প্রাণেখর। 

হাঁয় সখি! মম ভাগ্যে পতিসেবা নাই 

তাই প্রাণনাথ পলাইল আম! ছাড়ি”; 

নচহ। সে তেমন নয়-- 

আম1 বিন! কোথাও ন1 বয়; 

সই ! সে আমার-_- 

আমার নে হৃদয়ের রাভ|; 

তবে কেন হ'ল, গো, এমন 

কোথা মোরে আছে ভুলে? 

সখি। পতি-ধ্যান, পতি-জ্ঞীন,' 

পতি-পুজ| দিবা নিশি-- 

ইষ্ট-দেব পতি তব; 

পরি” অর্ধশাড়ী 
তপাচারী তুমি পততিব সাধনে; 

এ সাধন বিফল না] হয়। 

পতি-ভক্তি উঠিবে ধরায়, 

পতিব্রত! পতি যদি নাহি পায়; 

সতীর বাসন পূর্ণ করে নারায়ণ । 

যার তরে ঝরে আখি-নীর-- 

সেকি আছে স্থির? 
“দিয়ে অর্থচীর ছেড়ে গেছে বনমাঝে-- 

নিশি দিনে শেল মম বাজে ভার প্রাথে। 
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ভিডি রিলিভার 

আদিলে যামিনী, 

চক্রবাক চক্রবাকী মথা 

কাদে দোহে ছুই পারে, 

তেমতি তোমর! সই ! 

পোহায় রজনী, 

আমে দিন)--হবে লো! মিলন 

দম। রাজরাণী ছিলাম সজনি ! 

গ্রাণনাথে শত শত কি্কর (সবিত 

ভেবেছিন্ব--বনে খাকি' নাথমনে 

রাজ্যন্ুখ তুলাইব মেব! ক্বরি'। 

ছি! ছি! বিড়ম্বনা, রহিল বাসন; 

হায় পতিহারা কত পিন রব আর? 

সবী। সখি! চলযাঁই রাণীর আগার । 

শুনি গিয়ে 

কোথ! হতে কিবা আসে সমাচার । 

দম। চল যাই; 
যত দিন রব, 

আশ! কভু ন| ছাড়ব। 

[ €হাম। 
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তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 

নগর-প্রাস্ত | 

বিদুষক। 

বিদু। আমার, তবু অভ্যাদ আছে,-খতুপর্ণ 
বুঝি মরণাপর ! আক রিশের উপর রথ 

চালান! রাজা আঁজ খুম*বে-.ওর রউটা 
আমি ধুয়ে ফেলছি | বাব!” এ থোন্ 
খত, রঙের মসলা, পেলে কোথা? কি--. 

ঘেটু পাতা ফাত৷ মেড়ে বুঝি করেছে । 

আমার সন্দ' হয় ছটাক খানেক পু্জুরে 

ঘামআছে। এই রইলেন গেপ.আর 

এই রইলেন দাড়িঃ বাবা! সারারাত, 
কুট্কুটিয়ে মরি । এই বার পাড়ি দি 
রাজসভায়। খতুপর্ণটা কি কর্বে? 

খানিক আমতা আমতা কর্বে 

আর কি। [গ্রস্থাদ। 
(নল ও খডুপর্দের প্রবেশ ) 

নল। মহারাজ। আশ্চর্য্য গণনা-বিদা তব ঈ 

দৃষ্টিমাত্র গণিলে রান্গন্ 
১৯ 
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দেখিলাম নুনাধিক এক পত্র নয়। 

রুপা করি” দেহ বিদ্যা মোরে। 
খতু। গুগবান্ তুমি, হে বাহুক ! 

যোগ্য পাত্র এ বিদ্যা লইতে ঃ 
চিত্ত-স্থৈর্য্য এ বিদ্যার মুল। 
মনের নয়ন--সর্দা উন্মীলন, 

নিষেষে সংসার হেরে ! 

সদ! সচঞ্চল--ধারণ! না রছে তাঁর । 

দীক্ষ! নাহি দিব--সমযোগ্য তুমি মম; 
বৃক্ষ পত্রে মন্ত্র লিখে দি”। 

নল। মহারাও! দাদ আমি--অধীন তোমার । 
খতু। হেবাহুক! , 

'কতু তুমি নহ সাধারণ । 

' হেন অশ্ব-সঞ্চালন সামান্তে কে জানে? 

'ভাখা”ও না মোরে 37 

চিরদিন গুণের গৌরব রাখিঃ 
লহ বিদ্যা । 

(পত্র প্রধান । ) 

নল। অঙ্ঈ-বিদ্যা কপ|:করি+ লন যদি, প্রভু ! 
,  স্কৃতার্থ হইবে দাস। 
তু তুমি--দখা মম; 

সখা, লব বিদ্যা তবঠাই। 
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ভাল, কোথা গেল মে ব্রাহ্মণ? 

(ছ্স-সশ্র পতিত দেখিয়া) 

হের ছগ্ম-শ্শ্র কার হেথা। 

নল। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয় ঃ 
আছে বুঝি রথে 1 

খতু। কর মন্তর-পরীক্ষা বিরলে, 
ততক্ষণ দেখি বন শোভা ; 

পশ্চাৎ আনিহ রথ। 

নল। যথা আক্ঞ। মহারাজ! 

[ খতুপর্দের প্রস্থান 

এ কি! অন্য চক্ষু কোঁথ! ছিল এত দিন? 

এই বৃক্ষ কোটি পত্র ধরে! 
( কলির প্রবেশ ) 

কলি। মহারাজ! রক্ষাঁকর মোরেঃ : 

তুমি দয়াময়__কৃপা কর, আমি কলি; 
ছলিয়। তোমায়-- 

কি কহিব কত ছুঃখ সহিয়াছি নররায় | 

একে তব পুণ্য-তাপে তন্গ দহে, 

দময়ন্তী-দীর্ঘশ্বাসে সস্তাপিত প্রাণ, 

তাহে কর্কট-গরলে 

'দেহ মম অহরহ জলে ১ 

আর শাস্তি নাহি দেহ রাজ। 



১১৮ নল দময়স্তী | 

নল। যাও কলি, দিলাম অভয় । 

কিস্তু জিজ্ঞামি তোমায় 

নির্দোষেরে ছলি' কিব! ফল? 
কলি। অধিক ন) বর্ন রাজ!) 

অপকীত্তি রহিল আমার» 

গৌরব বাঁড়িল তৰ। 
সত্য করি সম্মুখে তোম।র,-- 

যেব! তকনাম লবে-- 

মম অধিকার 
তার উপরে না রহিবে আর।. 

নল। মম ছুঃখে ঘুচে যদি মানব যন্ত্রণা. 

ছল নহে--বর তব.কলি! 

যাও নিজ স্থানে করেছি মার্জনা 
_ নহ তুমি দোষী-- 
ভুঞিলাম'নিজ কর্ম -ফল। 

কপায় তোমার) 
কীর্তি মম রহিল ধরণী-তলে। 

কলি। আভ্ঞা কর-+যাই নিজ স্থানে । 
[ কলির প্রস্থা*. 

শন । অদুরে নগর $ 

কিন্তু মহোৎসব-ধবনি কিছু নাহি গুনি। 
মিথ্য। শ্বয়ম্বর,-- : 

ছচ্গবেশী ত্রাঙ্ষণ নিশ্চয় £ 
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গ্বর যেন পরিচিত ? 

নহে কার শ্শ্র হেথা? 

সে আমারে ভুলিতে কি পারে? 

পিত্রালয়ে থাকিত যতনে- 

কেন তবে আসিবে গহনে? 

ইন্দ্রাণী হইত কেন ব। বরিবে মোরে? 
মিথ্যা হবয়ম্বর। 

ভুলেছে আমায় 1- 
এ সংসার দৈত্যের রচন। তবে। 
হেন ধরা--ত্যাগ প্রয়োজন 

যথা সতী গিজ পতি ছাড়ে। , 

হায়! জানি দে আমার-স 

তবু কেন যন্ত্রণা খোচে না? 

কর্কটে ন! করিব স্মরণ ১.৮ 

ছদ্ম বেশে দেখিব এ হ্বয়ন্বর | 

ছাড়িযাছে কলি--তবু কেন প্রাণে জলি? 

( খতুপর্ণের প্রবেশ ) 

খডু। দেখিলে কি মন্ত্র মোর পরীক্ষা করিয়া। 
নল। বিদ্যা তব অডুত সংসারে! 

ছুটিয়াছে নূতন নয়ন মন। 

মহারাজ! আসিছেন বিদর্ড-ঈ্বর, 
তষ অভ্যর্থন| হেতু। 
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অ|সিয়াছি নগরের ধারে” 

সমাচার দেছে বুঝি ব্রাঙ্গণ যাইয়েট। 

(ভীমসেনের প্রবেশ) 

খতু। (নঙের প্রতি) এই মহারাজ ভীম? 

ভীম। অযোধ্যা-হস্বর ৷ বড় কপ! তব। 
পবিত্র বিদর্ভ পুরী তব আগমনে । 

করুন ড্ঞাপন-- 

কোন্ প্রয়োজনে পদার্পণ মমাগারে। 

খতু। (হ্থগত) কোন্ শ্রয়োজন ? 

(প্রকাশ্যে ) 

মহাশয়*গৌরব তোমার, 
শ্রচার তুবনময়) , 

'আসিয়াছি সৌহার্দ কারণ। 
ভীম। পরম সৌভাগ্য মম) 

. হেথা” আর বিলম্বে কি কাজ? 

কৃতার্থ করুন ,ষারে হয়ে অগ্রসর | 
[ভীমসেন ও ধতুপর্ণের প্রস্থান 

নল। কুহকে আচ্ছন্ন প্রাণ মোর, 

কিছু না! বুঝিতে পারি। 

মিথ্যা ্বয়ন্বর 

কে বাসে ব্রা্গণ্ঠ যেন পরিচিত্ত স্বর, 

জথ| মম. | 
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কি আশ্চর্য্য! কলির ছলনে। 
নারিলাম সারে চিনিতে ? 

রখ লয়ে যাই পাছু,পাছু।  [পরস্থীৰ। 
(বিদুযুকের প্রবেশ ) 

বিদু। বাবা! দুর থেকে দেখিয়ে দিয়েই 

গেছ.কাটিয়েছি। খতুগর্ণ কিছু বিন্বয়া, 
গ্র। এখন ত বাহক মশাইকে না 

মেজে নিলে নয়! যদি রাজ! রাণীতে 

জোটু খায় আমিও ঘরের ছেলে ঘরে 

গিয়ে বাম্ণীর আচল ধরি। সৎসঙ্গে 

কাশী বাস; দেখ না-গুরীব বামণের 

ছেলে- আমাদের পিরীতে বাব! বিচ্ছেদ 

কেন? পিরীত্তটে কিছু ছোয়াছে রোগ; 

-রাজার ছেচ. লেগেচে- বামণীটাকে 

ছেড়ে আস্তে হয়েছে। কিন্ত পিরীত 

অত গড়ায় নি; নিমপাতা বেটে মুখে 

মাথতে হয়নি ! দেখ, কেমন আমোদ 

হচ্চে, যদি সে দিন হয়-রাজ! যদি 

সিংহাসনে বসে তা হলে পুক্করকেও 

আশীর্বাদ করি, আর লোককে গাল মদ 

€দওয়। ছেড়ে দি”। তা নয়--শভাৰ 

থায় না মোলে। [প্রস্থান । 



১২২ নল দধযস্তী। 

চতুর্থগভান্ক। 

কক্ষ । 

দময়স্তী ও সথী। 

দম। দেখ সথি! অডুত সারধি-- 

যার করে বাযুভরে অশ্বগণ ধায়! 

সথি! প্রাণ যায়শ-লত পরিচয়, 

বল গিয়ে--ছদ্মবেশ সাজে না ক আর। 

সই! লোকলাজে কাহতে না পারি, 

(কত মনে করি; 
ভাবি পুনঃ--অদৃষ্ট প্রসন্ন নয়। 

গুনি' রথধ্বনি ক কাদি আমি উন্মাদিনী 

প্রাণসই ! বিধি কি প্রসন্ন হবে? 
লধী। রাণি! এত দিনে ছুখ অবসান তোর 

রাজপুরে ষে কথা শুনিম্থ- 

মম মনে ঘুচেছে মংশয়। 

অন্ত কেহ নয়--জন মহাশয় 
উদয় সারথিবেশে। 

অগ্নি বিন! করেন রম্ধন, 
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দৃষটিমাত্র নিগ্চ নীরে শূন্য কুস্ত ভরে, 
নীরস কুস্থম সরস কর-মর্দনে ; 

ক্র দ্বার হয় দীর্ঘাকার 

মারথিরে দিতে গথ। 

ধল, 4? লক্ষণ নরে আর কার! 

ভাব ধ্দি মলিন বরণ_- 

দেখ চেয়ে আপন বদন, 

নিজ অন্ত ছের হেমাঙ্গিনি !' 

দ্ম। সথি! এ' লক্ষণে 

প্রত্যয় না মানে দন। 

ষাও তুমি, কথায় কথায় * 

জানাইও ছঃখের বারতা মম) 

বলে! আসি'-_কি পাও উত্তর । 

পার যদি বুবিও অস্তর। 

বলে! বলো পুত্র কন্তা। ত্যজি? 

পতি সনে পশি বন মাঝে, 

একাকিনী নিদ্রিতা কামিনী 

ছাড়ি কোথ! গেল স্থামী। 

'দেখ' দেখ,--ঞকাহিনী গুনি। 

আসে বা না আসে চক্ষে জল। 

বল যত পেয়েছি যন্ত্রণা, 
, দীর্ঘশ্বাস করিও গণনা 

ফেখ-কোন বেদনা 
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আছে কি প্রাণে তার। 

পার যদি কথায় কথায়, 

আছি যে দশায় 

বল” সথি ! সারথিরে 

প্রাণে প্রাণে জানিলে লক্ষণ-- 

মম প্রাণধন তযে ত জানিব সই। 

( রাজরাণীর প্রবেশ) 

রামী। গুন মা কেশিনি ! লোকমুখে গুনি, 

বাহুক সারথি অদ্ভুত প্রকৃতি নর ! 

কার্ধ্য তার লোকাতীত সব, 

নলরাজসম সকলি লক্ষণ তার । 

সথী। দেবি! নিশ্চয় এ নলরাজ]। 
রাণী | দময়স্তী বিনা, 

' সত্য মিথ্যা কে বুঝিবে ? 

সবী.। দেবি! আদেশ দেছেন মোরে 

ল”তে পরিচয়। 

[ সকলের প্রস্থান । 
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পঞ্চম গভরন্ক | 

তোরণ। 

নল। 

নল। (সবগত) ছিল দিন--চতুরঙ্গ দলে 

এসেছিনু বিদর্ড নগরে ॥ 

প্রতিবাদী ইন্্র ছবয়ম্বরে! , 

আজি--বাহক সারখী। 
দময়স্তী আছে হ্ইথে-- 
আর কিছু নাহি প্রয়োজন, 
লোকালয়ে আর নাহি রব। "1 

ছি! ছি! কেনহুবস্বণার ভাজন ? 

কলি রহিল--আশা! ফুরাইল-- 

প্রাণ যেন তরদে তরঙ্গে দোলে। 

মনে হয়--সে যেন জেনেছে”. 

সে যেন চিনেছে, 

পলে পলে জান হয়স্”আসে 

হে মকাতর ভাসে, 

কেন নাথ ! ভুলে ছিলে? 



১২৬ নল দঘয়স্তী। 

বিড়দ্বন! ! বিড়ম্বন! ! 

ছি! ছি! পুনঃ স্বযস্বর ?-. 

নেব নর সকলে জেনেছে। 

সত্য মিত্র কর্কট আমার , 

ষদি প্রাণ যায়--নাহি দিব পরিচয়। 
(সখীর প্রবেশ ) 

স্ধী। মহাশয় ! রাজকন্ঠ। প্রেরিলেন মোয়ে 
মহামতি আছিলেন নলের সারথি ? 

জান যদি বল সুতবর ! | 

বনবাসে অর্ধবাসে ত্যজি” বামা 

কোথা! গেছে মহারাজ। 

কর+না চাতুরী-কহ সত্য করি, 
ধকিবা অপরাধে, 

* প্রিমদীয় ফেলিয়ে প্রমাদে 

পলাইল নৃপবর ? 
ছি। ছি! নিদ্রাগতা- 

হেরিয়ে বয়ান বীদিল না! প্রাণ? 

ইন্দ্র ছাড়ি” বরে যারে-_ 

হায়! হায়! কেমনে সে গেল ছেড়ে? 

বলেছেন রাজবাঁল! মোরে 

নমিনতি জানাত্বে তোমারে--. 

যদি কভু রাজারে দেখিতে পা, 

বলো! তারে কপাঁ করি”, 
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নিজ! পরিহরি' হবে বাস! শুভ ”* 

'াষী নাই কাছে; 

উদ্মাদিনী ধনী-_- 

উদ্মাদ রোদনধৰনি 

জাগাইল প্রাতধ্ৰনি হনে 

বাষারে নিরখি' 

আক্রজল ব্রধিল পাখী-- 

বনশাখী জিদ্নাণ তাপে । 

শক্ত প্রাণা শূন্ত মনে ধাপ, 

বথ! পদ.বায় কভু ওঠে, কু পচে, 

বদ দেখ। পাও বল? নল্রাদে - 

হন কাক্চ তাহারেশক সাঙ্জে ? 

নল। মিছ! তিরস্কার কর তারে, জলোটিনে 

দৈৰ বিডম্বনে, কলির ছলে | 

আচ্ছন্ন আছিল নল, 

রাজ্য ধন হারাইল গ্রহাকোচপ, 

কলির ছলনে, 

শার্ধ)| ত্যজি' গিয়েছে কাল শী 

নঙগ তাছে নহে দোহী 

গুন ছে রূপনি! 

গ্রে নারী পরি-পরারপ।, 

সক করে পতিবে বাঙছদ।) 

পুনঃ স্বয়খবর! তে কও কহ ১1 

চি? 



নল-দিময়স্তী | 

কি ভাবে কোথা বঞ্চেন নয়া 

অগোচর কথা; 

সে বারতা কছিব ফেমনে ? 

কিন্ত জানি পুর্কবের মন) 

নারীর যেমন লে পলে বিচঞ্চজ, 

পুরুষের নহে তাহ, 

নছে জলে রেখ!--তখনি মিলা -" 

প্রান্তরে অদ্থিচ বে চিরপিন রয়। 

মলরাজ আছে কি দশায়, 

কেমনে হে বলিব তোমায়? 

পরে কি পরের কথা বুঝে! 

বার ব্থ! জাছে মনে শুন চজাননে! 

অন্ত জনে লে তনাহি বলে। 

জারী বিল শষ্ট ধরা যার, 

এমন কার, 

লেনাহ প্রঙ্সাশে তাষে- 

পরঙ্গেলোকেহামে; 

কাল সর্পহৃ? তা সে পোষে। 

ক্মধীর দংশনে তবু রাখে সে বন্তনে। 

সঙ্গী। সত্য মহাশয়! 

পরের হার পল ন! বুঝিস্তে পানে 
নঙে দেহ মন জীবন বৌবন সাশি”, 

নারী কেন হখে ফদোবী? 



নল-হ্ময়স্তী। ১২৯ 

পতি গ্রাণের আশ্রয়, 

পতি বিন। সব শৃন্ধময়) 

ও কথা ত পুরুষ বুঝতে নারে। 

কঠিন ভস্তর-_ 

নানএসে বঞ) নিরন্তর, 

ভালবেসে দেয় সাই দেহ প্রাণ, 

স্কারে কে বুঝাতে পারে; 

ভালবাস! দারীর াণের সাধ? 

আীপপতি অন্বেষণ তরে 

কলঙ্কে ন! ডরে,_- 

পুকব- অন্তরে এ বোধ ন1 পশে কু 
দেশে দেশে পাগ্লিনীৰেশে 

গ্রাথেশে খুঁজিয়ে ধায়) 

কঠিন গুরুষ জাতি, 

ধনায়াসে ভার্ধ্যা তাগ করে 

সে অন্তরে গুতায়াক হয় কখা? 

গাণ ছলময়! 

ভ]ই ভানে নারীর গ্রণয়--চল। 

আত্ম-বিসর্জন গরুষ শিখেনি কু, 

ক্ষখায় কথায় গ্রায্বোজন গেছি ভুলে )-- 

কোথ! নলরাল্ গোচর নঙ্েফ তৰ? 

যলুন আমায়, কি বলি মধ্থীরে গিয়ে। 

ম। ধরামাঝে চাহে কেহ নজর মংবাদ, 



১৩৪ নল-দ্মযন্তী | 

জানিলে এ কথা _ 

সমাচার আসিষাম জেনে। 

অ!িয়াছি হবয়থরে রাজারে লইরে। 

বল, কি উত্তর দিব? 
সী । ভাল! 

গুনিলাম অগ্সিবিন! করেন রন্ধন, 

দু্িমাত্র পূর্ণ হয় ঘট 

স্তাকি'এ কথা? 

জড়ত এ বিদা-কোথ| পেলে মহাশন? 

নল। শুন নুবদনি ! 

বিঙ্লেশী সারথি আজি, 

লোকে মন কবে, « 

দেখা তব রহিত্তে উচিত নন্ব। 
বিদ্যা মোরে দিয়াছেন নলরাজ; 

'বাও ছুলোচনে ! যাৰ আসি জঙ্গপা) 

; নেয় গত: ৭। 

সরি! ছল ঘন দীর্ঘশ্বাস দঠবের লীন 

গার কিভুলাতে£ার? 

জাডিমানে ন|হ দেয় গরিচন। 

(বিছুফের গুবেশ ) 

'হ। ছেগা ঠাকরখ। 
ছক মহাশয় কোথায়? 

ফট) গিয়েছেন অনগলে। 



মল-ময়ন্তী। ১৩১ ছা 

ূ ধিদু। বলি ঝামেলা কিছু বেশী করেছিলেন 
কি?আপনাদের তরোগ আছে। তা 

বলুন তাড়া তাড় ধরি; একবার ঘোঁড়- 

শোয়ার হলেই পগার গার | রাণী 

ধ|করুণকে বণুন--বর্ধলী চলবে না, স্বর 

আসরে নাঝতে হবে। রঙ, ধুলে। দিয়ে 

চিটেধারয়েঠে- জলে ধোবার কাজ নয়; 

ঙক্ষের জবে ধুতে হবে। চান কর্তে যাচ্চে 

সামি বলি তাণ কচ্চে,--পেছু নিলুম-- 

জল থেকে উঠলো, থানকে থান রঙ. 

বজায়। বাব! এ আতের*কালী মুখে 

ফুটে বেরিয়েছে ! চল, আমরা যাই। 

রাণীকে পাঠিয়ে দাও 7-আমি হেথা 

নিয়ে আস*্। - 
] সকলের প্রশ্থান। 

(নদের পুনঃ প্রবেশ) 

এনগ1 পূর্ব ক'স্ত কর্কট ফিরায়ে দিপ; 
বলে গেল উপযুক্ধ এ সময়। 

আত্ম-পরিচা, 

€গাপন কেমনে রাখি আর? 
( দযস্তীর প্রবেশ ) 

দূম। ' নাথ! কেন নাহি গেহ পরিচয়? 
ভাব ভলাইয়ে বাৰে? 



১৫॥ নল-দষয়ী। 
£ দি | উ-সলীলি বউগোল্ওনাও অস্কার সি পা ৪ ৯ ৯ পরত কিট ১৯৬৮ জিন 

পানের ! ৃ জার রা পারিবে 

কাল নিদ্রা আর নল! আসিবে চক্ষে; 

জার ছেড়ে নাহি দিব। 
নল। শুন প্রিয়ে! নহি অপরাধি, 

কলির ভাড়নে বরাঁননে ! 

ৰনে ফেলে পলাই সঃ 

ঠান তুমি 

প্রেচ্ছায় কি যেতে।পারি তোমা ছেকজে? 

সারথি বেশে এসেছ এ দেশে, 

তোমারে দেখিতে খিয়ে ? 

কার গলে*ধুনঃ দ্বেহ মাল1-- 

রাজবালা! দেখিতে হইল সাধ? 

€ক্ষান তাগ্যধর 

“আদরে ধরিবে পুনঃ কর £ 

(ঘখে গেছি যেন বদন, 

চাদ মুখে দেখে যাৰ হাসি ! 

ছে প্রেয়সি! এইহেতু এসেছি এ স্থানে 
ঈম। ললরাজ-আশে ইয়েছিনু সময় রা, 

লঙ্গরাজ-আশে পুন ্বয়ম্বরা ভাণ ! 

কের বেশ_-.. 
গু্পহার করে নাহি সাজে আর। 

নয়ন জামারে, গে মাল! ছিব £ল | 

সাঙ্গ্য ২৪, ঘগত্ত জ্লাণ দবীরণ 



নল-দগন্ী | ১৬৪ 

ৰল কাঁও তরে প্রাণবাযু বছে মোর? 

গড় ! নলরাজ-অভীলাষী, 

নলে ভালবাসি, 

সন্ত দৌষে নহি দোষী ;-- 

কভু নল বিনা অন্ত জনে নাহি জাগি 

বদি হই সতী, 

দেবগণ! করি হে মিনতি -- 

প্রাপপতিএ.দঘ মোরে; 

নহে, প্রাণে কাজ কি আসার? 

দৈববাণী | নংশয় না ভাব ভুঁষি। 

পুণ্যক্লোক নল! |] 
"সাধবী দতী গর্ধী,তৰ। 

( গুশবৃষ্ট ) 

নল। একি! দৈববাণী? 

পুষ্পবৃষ্টি করিছেন দেবগণে? 

কিন্কর চরণে তব-- 

ক্ষমা! কর গ্রাণেশরি 

দম. প্রাণেশ্বর। 

_ ্বানীরে মিনতি নাহি সাজে 

(খতুপর ভীমরাজ! ও রাণীয় গুবেশ ) 

ভীষ,। বংস! | 

৮* জানো পুর্ণ আআ. হুদ অসম, 



নল-দময়ন্তী | 

করি আশীর্বাদ-_. 

€স আনন্দে বঞ্চ চি্নদিন। 

রাণী। ৰৎস! | 

এত দিন কোথা ছিবে তুলে? 

নল। মাতা! কর আবাদ, 

সকল গে দেব বিড়থশ।। 

খড়ু। মহারাজ! ভূলে আছ 

সখারে কেমনে? : 

(দনয়স্তীর প্রতি ) দেবি! সুধা 

প্ববমীরে তব-- 

সখী তুমি যম: 
দস । ভাবোধ্যা ঈঙ্বর [চরখণী আহি স্তব।, 

রত 

ৰ (বিদুষকের প্লুবেশ ) 

ছিঘ। দ্ুয়স্থর বিদর্ভ নগরে 

সত্য মিথা! দেখুন ৰাছুক মশাই 

রাজ! ! রাজ! 

সখ! বলে ডাক হে ৰারেক। 

নল। নখা যে গণ তোঁদার-_ 
স্ব ধার শত জন্মে: 
নাহি হবে গুতিশোধ | 

(পুক্বর, কলি ও অধর প্রবেশ 
শু 

কলি. হারান! এই কহোদুর ক, 



নল-দময়স্তী। ১৩৫ 
টিটি রিরনির রিটন 

কিন্কর আমার, 

অজি হ'তে কিস্কর তোমার-- 

জামি তব অনুগত। 

পুক্ধ। কেন?কেন1কিস্করকিছেতু? 

পাশীয় জিনি?ছি, | 

রাজ্য ফিরে নাহি দিব 7-- 

সভা পণ ময। 

নল! বুদ্ধ কিম্বা পাশত্রীড়া ঘেব! ভব মত 

করছ পুধর ত্বর]। 

কলি। তাজ আশী7-- 

দ্বপর ন! সঙ্ায় হইবে আরু। 
জানু পাতি? যাচুহ মাজ্জনা-- 

গুপযশ্লোক নলরাজ| ক্গমবেন চে নে ] 

নঙে সত্য কহি, | 
ধন গ্রাণ কিছুনা রহিবে তোয়। 

পুত । ন! বুঝে করেছি কাজ 

ধম! করনৃপবর! 

নল । ওঠ, চিন্তা কর তুর 

নাহি--তর- করিস মার্জন| | 
বিছু। বলি, পুর মশাই | গেথে উল 

শিখতে হয়। বাগে গেলেই ধামে চাঁঞে , 
'দ্বিতে হর- এমন নয় ) মহারাজ ! খা 

নন হখন রাজ গিয়ে বসবেন--নকেধ 



মস্লা: গুলে! আমায় (বল্বেন ॥ বলি, 
পুর মশাই | বলে ন| প্রত্যয় যাবেন-- 
আপনার উপর এক পৌঁচ,! 

€ সবগণের প্রবেশ ও গীত । ) 

গজ বাচার-__কাওয়ালি। 

“ক একি ভাবে রথে করে? 

ওনে! (৭ কি জাল! 1__সরলা! রামবাঞ 
বুঝ ত্ুনায়ে বিদেশী, নে যায় ধরে। 

জানে নানা ছল) 

হুটি অথে করে ছল চল,-_ ৃ 
€হরে মুখী হয় প্রোপ বিষধ। 

* ফুট মলিনী কুমুদিনী 
৫হরি নিশাকরে। 

গুহার 

ধবনিকা পতন। 








